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இக்	கைத	'வாஷிங்டனில்	தி மணத்ைத'ப்	ேபான்ற	ஒ 	நைகச் ைவத்	ெதாடர்
அல்ல	என்பைத	வாசக	ேநயர்க க் 	 ன்	 ட் ேய	ெதரிவித் விட
வி ம் கிேறன்.	இ 	ஒ 	தனித்	தன்ைம	வாய்ந்த	 ைமயான	காதல்	நவீனம்.
இதில்	நைகச் ைவக் ம்	இடம்	உண் .

இதற் 	 ன்	எத்தைனேயா	விதமான	காதல்	இலக்கியங்கள்	ேதான்றி ள்ளன.
அவற் ள்	ேராமிேயா	ஜூலியட்,	ைலலா	மஜ் ,	சா ந்தலம்	ேபான்ற	காதல்
இலக்கியங்கள்	அழிவில்லாத	அமரத்வம்	ெபற்றைவ.	ஒவ்ெவான் ம்	ெவவ்ேவ
வைகயில்	தனிச்	சிறப் 	வாய்ந்தைவ.

அந்த	மாெப ம்	இலக்கியங்கள்	இந்தக்	காதல்	நவீனத்ைத	நான்	ஒப்பிட் ப்
ேபசவில்ைல.	இ வைர	ேதான்றி	' ள்ள	காதல்	கைதக க்ெகல்லாம்	 ற்றி ம்
மா பட்ட	 ைறயில்	இந்தக்	கைத	அைமந் ள்ள 	என்ப 	என்	க த் .	ஒ
காதல்	கைதயின்	ெவற்றிக் 	இன்றியைம	யாத	அம்சங்கள்	எத்தைனேயா	உண் .
அந்த	உத்திகள்	எ ம்	இதில்	ைகயாளப்படவில்ைல.	காத க் ரிய	 ழ்நிைல
கதாபாத்திரங்கள்	இைவ	இல்லாமேல	இைத	ஒ 	காதல்	நவீனம்	என்
ைதரியமாகக்	 கிேறன்.	ஆயி ம்,	கைத	யின்	 வில்	தான்	ேநயர்கள்
இைதப்பற்றி	 	ெசய்ய	ேவண் ம்.	ஆனால்	என்ைனப்	ெபா த்த	மட் ல்	இந்தக்
காதல்	கைதையப்	ப த் 	 த்த	பிற 	யாராவ 	ஒ 	ெசாட் க்	கண்ணீர்
வி வார்களானால்	அைதேய	இந்தக்	கைதயின்	ெவற்றியாகக்	ெகாள்ேவன்.

இந்தத்	ெதாடரின்	பின் ைரயில்	ேநயர்க க்காக	ஒ 	 க்கிய	விஷயம்
காத்தி க்கிற .	அ 	இக்	கைதயில்	வ ம்	கதாபாத்திரங்கைளேயா
நிகழ்ச்சிகைளேயா	பற்றி	அல்ல.	அைத	இப்ேபாேத	 றிவிட்டால்	 வாரசியம்	ெகட்
வி 	மாைகயால்	இப்ேபா 	 றாமல்	கைதையத்	ெதாடங் கிேறன்.
-------------------		
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ராஜா!......	

மா யிலி ந் 	ஒலித்த 	அந்த	அதிகாரக்	 ரல்.	கண்ணிய ம்	கம்பீர ம்	மிக்க
அந்தக்	 ர க் ரியவரின்	ெபயர்	பார்வதி;	 ரலினின் 	பார்வதியின்	உ வத்ைத	-
நிறத்ைத	அழைக	-	வயைதக்	கற்பைன	ெசய்ய	 ய கிேறாம்.	 ய	வில்ைல.

இன் ம்	சிறி 	ேநரத்தில்,	அந்தக்	கன்னிப்	ெபண்	-	இல்ைல.	வயதான	மங்ைக,-
ஊஹம்,	 மாரி	பார்வதி,	அ ம்	சரியில்ைல	-	பின்	எப்ப த்தான்	அைழப்ப ?
சாரதாமணிக்	கல் ரியின்	தைலவி	டாக்டர்	 மாரி	பார்வதி,	அ ,	தான்	சரி	-
இப்ேபா 	கீேழ	இறங்கி	வரப்ேபாகிறாள்.	அப்ேபா 	ேநரிேலேய	பார்த் 	விடலாம்.

ேமைஜ	மீ 	ைவக்கப்பட் ள்ள	காப்பி	ஆ வ 	 டத்	ெதரியாமல்	அந்தப்
த்தகத்தி ள்ள	சில	வரிகளில்	மனத்ைதச்	ெச த்தி	அவற்ைறேய	தி ம்பத்
தி ம்பப்	ப த் க்	ெகாண் ந்தாள்	பார்வதி.	அவைள	அவ்வள 	 ரம்	கவர்ந்
விட்ட	அந்தப்	 த்தகம்	ேவெறான் மில்ைல.	'பில்க்ரிம்ஸ்	ப்ராக்ரஸ்'	என் ம்	 ல்
தான்.

பார்வதி	தற்ெசயலாகத்	தைல	நிமிர்ந்தேபா 	எதிரில்	ஆறிக்	ெகாண் க் ம்
காப்பிையக்	கவனித்தாள்.	சாப்பி வதற் ப்	பக் வமாக	இ ந்த	 	இப்ேபா
அதில்	இல்ைல.	ஆறிப்	ேபாயி ந்த .	ஆயி ம்	அவள்	அைதப்	ெபா ட்	ப த்தாமல்
எ த் க்	 த்தாள்.	அவள்	பார்ைவ	பல	கணியின்	வழியாக	ஊ விச்	ெசன்
சற் த்	 ரத்தில்	ெதரிந்த	சாரதாமணிக்	கல் ரியின்	 திய	ஹாஸ்டல்
கட்டடத்தில்	பதிந்த .	அந்த	ெவண்ைமயான	 ய	நிறக்	கட்டடத்ைதக்
கண்டேபா 	அவள்	உள்ள ம்	உட ம்	சிலிர்த்தன.	எண்ணம்	ஆ 	மாதங்க க் ப்
பின்	ேநாக்கிச்	ெசன் ,	அப்ேபா 	நிகழ்ந்த	ஒ 	காட்சிையச்	சலனப்	பட	மாக்கி,
மனத்	திைரக் க்	ெகாண் 	வந்த .

ஆ 	மாதங்க க் 	 ன் தான்	பார்வதி	-	 தல்	 ைறயாக	அவைரச்
சந்தித்தாள்.	அவ ைடய	ெகளரவமான	ேதாற்றம்,	 கத்தில்	நிலவிய	அைமதி,
உள்ளத்தில்	உைறந்த	உ தி,	வார்த்ைதகைளத்	தராசிேல	நி த் ப்	ேபாட் ச்
ெசலவழிக் ம்	சிக்கனம்,	கல	கல	ெவன்ற	 ற்றமற்ற	 ழந்ைதச்	சிரிப் !	-	எல்லாம்
நிைனவில்	ேதான்றி	ெநஞ்	சத்ைத	நிைறத்தன.	அவள்	தன் ள்
வியந் ெகாண்டாள்.	ஒ 	 ைற	அந்த	ஹாஸ்டல்	கட்டடத்தின்	கம்பீரத்ைதக்



கண் ற்றாள்.	இ ப்ப 	ஒேர	நாள்.	நாைளக்	காைலக் ள்	எல்லா	ஏற்பா க ம்
ந்தாக	ேவண் ம்.	மாைலயில்	விழா	ஒேர	ேகாலாகலமாயி க் ம்.	அவர்	வந்

திய	ஹாஸ்டல்	கட்டடத்ைதத்	திறந் 	ைவப்பார்.	அழகாகப்	ேப வார்.	மாணவிகள்
ைகதட் 	ஆரவாரம்	ெசய்வார்கள்,	கைல	நிகழ்ச்சியின்	 கலத் டன்	ஆண்
விழா	இனி 	 ம்.	அப் றம்?...	ம நாள்	திங்களன் 	காைல	வழக்கம்	ேபால்
கல் ரி	வ ப் கள்	ெதாடங் ம்ேபா 	கலகலப்ெபல்லாம்	ஓய்ந் ,	தி விழாக்
ேகாலம்	கைலந் 	ேபரைமதி	நில ம்	-	இந்தக்	காட்சிைய ம்	அவள்	எண்ணிப்
பார்த்தாள்.

'ராஜா!''	

மீண் ம்	 ரல்	ெகா த்தாள்	பார்வதி.	பதில்	இல்ைல;	பதில்	ெகா க்க
ேவண் யவன்	அங்ேக	இல்ைல.	

கீேழ	சாம்பிராணிப்	 ைக	கம்ெமன் 	மணம்	வீசி	அந்தப்	பங்களா	 வ ம்
ெநளிந் 	வைளந் 	அடர்த்தியாக	மண் ய .	அம்மம்மா!	என்ன	மணம்!	அந்தத்
ெதய்விக	மணத்ைத	 க ம்ேபா 	உள்ளத்தில்	எத்தைன	நிம்மதி	பிறக்கிற !
ன்வாசல்	ஹாலில்	மாட்டப்பட் ந்த	ெக காரத்தின்	ெபண் லம்	அைமதியாக

வாசலா க்	ெகாண் ந்த .

பகவான்	ராமகி ஷ்ண	பரமஹம்ஸ ம்,	அன்ைன	சாரதா	மணி	ேதவியா ம்	ஹால்
வரின்	இன்ெனா 	 றத்ைத	அலங்கரித்தார்கள்.

’ஒ 	வீட் ல்	மாட்டப்பட் ள்ள	படங்கேள	அந்த	வீட் ல்	வசிப்பவர்களின்	உள்ளத்ைதப்
பிரதிபலித் க்	காட் ம்	சின்னங்கள்'	என் 	யாேரா	எப்ேபாேதா	 றிய	தாக
ஞாபகம்.

”ராஜா!...''

வீைணயின்	ரீங்காரம்	ேபால்	 ன்றாம்	 ைறயாக	ஒலித்த 	அக் ரல்.

"ராஜா	இல்ைல	அம்மா!...	வி யற்காைல	ஸ் ட்டைர	எ த் க்ெகாண்
ேபானவர்தான்.	இன் ம்	வரவில்ைல.	என்.ஸி.ஸி.	ேபாலி க்கிற ...''	சைமயல்காரி
ஞானம்	 ரல்	ெகா த்தாள்.

வாசல்,	'ேபார்ட் ேகா' க் 	 ன்னால்	 ப்பாக	வளர்ந் 	ெகாண் ந்த	விசிறி
வாைழயின்	இரண்ெடா 	இைலகள்	அைசவைதத்	தவிர,	அந்தப்	பங்களா க் ள்



ேவ 	சலனேம	இல்ைல.	காம்ப ண்ட்	ேகட்ட கில்	ேதய்ந் 	ேபான	 க்காலியில்
உட்கார்ந்தி ந்தான்	 ன்	 ப்	ெப மாள்.	அவ க் 	அந்தப்
பங்களா க் ள்ேள,	ெவளிேய	நடக்கிற	விவகாரம்	எ ேம	ெதரியா .	காரணம்,
கா 	ெகாஞ்சம்	மந்தம்.	 ன்ெனல்லாம்,	அதாவ 	அவ ைடய	அ பதாவ
வயதில்	இப்ப யில்ைல.	இப்ேபா 	ஒேர	டமாரச்	ெசவி !	ெபரிய	எ த்
விக்கிரமாதித்தன்	கைதப்	 த்தகம்	ஒன் ம்,	அல்லி	அரசாணி	மாைல ம்,	வய
திர்ந் 	காலத்தின்	 ழலிேல	தாக் ண் ,	ப ப்ேபறி,ஏ 	ைநந் 	ெதாட்டால்
களாக	உதிர்ந் வி ம்	நிைலயில்	அவன்	அறி த்	ேதாழர்களாக	அவ டேனேய

இ ந் 	ெகாண் ந்தன.	ெப மாள்	உட்கார்ந்தப ேய	உறங்கிக்	ெகாண் ந்தான்.
அ 	சர்விஸில்	ஏற்பட்ட	பழக்கம்!	நரம் கள்	தளர்ச்சி ற் 	உடல்	 வ ம்

க்கங்கள்	கண் ,	 கில்	 ன்	வி ந்த	பிற ம்	அவைன	ெவளிேய
அ ப்பிவிடப்	பார்வதியின்	இளகிய	மனம்	இடம்	தரவில்ைல.

கல் ரியின்	ேசவகனாக	ஐம்ப 	ஆண் க்காலம்	ெதாண்டாற்றிய	அந்தத்
ெதாண் க்	கிழவைன	அநாதரவாக	விட் 	விட	மனமின்றித்	தன் ைடய
பங்களாக்	காவலனாக	அமர்த்திக்	ெகாண்டாள்.

சாப்பாட் 	ஹாலில்	ராஜா க் ம்	பார்வதிக் ம்	மைண	ேபாட் த்	தயாராக
ைவத்தி ந்தாள்	ஞானம்.	மணி	ஒன்பதைர	ஆயிற் .	தின ம்	இதற் ள்	சாப்பிட்

ந்தி க் ம்.	இன் 	ெகாஞ்சம்	ேலட்.	ராஜா	வந்தால்	சாப்பிட	உட்கார	ேவண் ய
தான்.	அ 	ஏேனா,	பார்வதிக் 	ராஜா	இல்லாமல்	தனித் ச்	சாப்பிடத்
ேதான்றவில்ைல.	பழக்க ம்	இல்ைல.	ஸ் ட்டர்	வ ம்	ஓைச	ேகட்கிற ,
ெப மா க் 	அல்ல.	ேவப்பமரத் 	நிழல்	அவைன	நல்ல	உறக்கத்தில்	ஆழ்த்தி
விட் ந்த .	ராஜா	அவைன	ஏக	வசனத்தில்	திட் க்ெகாண்ேட	ஸ் ட்டைர
நி த்திக்	கீேழ	இறங்கிக்	கதைவத்	தாேன	திறந் ெகாண் 	உள்ேள	ெசன்றான்.
காைலயில்	ெசய்த	'கசரத்’தில்	அவ க் 	உடல்	கைளத் ப்	ேபாயி ந்த .	நல்ல
பசி	ேவ .	சைமயலைறயில்	ெகாதித் க்	ெகாண் ந்த	தக்காளி	ரசத்தின்
வாசைன,	சாம்பிராணிப்	 ைக டன்	கலந் 	வந்தேபா 	அவ ைடய	பசிைய
ேம ம்	 ண் ய .

வீட் க் ள்	 ைழ ம்	ேபாேத	”அத்ைத	!	பசி!	பசி!...	வா	அத்ைத!''	என்
எக்காளமிட் க்	ெகாண்ேட	சைமயலைறைய	ேநாக்கி	விைரந்தான்.	ெநா ப்
ெபா தில்	காக்கி	உைடையக்	கைளந் ,	ேவ 	உைட	மாற்றிக்ெகாண் 	மைணயில்
ேபாய்	உட்கார்ந் விட்டான்.

''தக்காளி	ரசம்	வாசைன	 க்ைகத்	 ைளக்கிறேத!	என்ன	சைமயல்	இன்ைறக் !
அப்பளம்	ெபாரித்தி ந்தால்	 தலில்	ெகாண் 	வந் 	ேபா .	அத்ைத	வ கிறவைர



அைதச்	சாப்பிட் க்	ெகாண் க்கிேறன்.	பசி	தாங்கவில்ைல.	உஸ்ஸ்...	இ யட்!
ெப மாள்!	ெநற்றி	 ம்	நாமத்ைதப்	பட்ைடயாகத்	தீட் க்ெகாண் .........
உட்கார்ந்தப ேய	எப்ப த்தான்	நாள்	 வ ம்	 ங்க	 கிறேதா	அவனால்!...''
வார்த்ைதகைளப்	ெபாரித் க்	ெகாட் க்	ெகாண் ந்தான்	ராஜா.

சைமயலைறயில்	பச்ைசப்	பட்டாணி ம்	 ட்ைடக்	ேகாஸும்	எவர்ஸில்வர்
வாணலியில்	இளம்	பதமாக	வதங்கிப்	பக் வமாகிக்	ெகாண் ப்ப 	அவன்
கண்ணில்	பட்ட .

''அந்தக்	கறியில்	ெகாஞ்சம்	ெகாண் வந் 	ேபா ...	பசி	தாங்கவில்ைல.
அத்ைதையக்	காேணாேம...	அத்ேத!	அத்ேத!	நீ	வரப்	ேபாகிறாயா....	நான்
சாப்பிடட் மா?”

ஞானம்	 ைகயப்	 ைகய	ேகாஸ்	கறிையக்	ெகாண் 	வந் 	பறிமாறினாள்.
அவசரமாக	அைதச்	சட்ெடன் 	எ த் 	வாயில்	ேபாட் க்ெகாண்ட	ராஜா,
நாக்ைகச்	 ட் க்	ெகாண் 	 	ெபா க்காமல்	திணறிப்	ேபாய்	'' !	 !”	என்
வாய்க் ள்ளாகேவ	ஊதிச்	 ைவத் க்	ெகாண் ந்த	இந்தக்	காட்சிையப்
பார்த் க்	ெகாண்ேட	வந்த	பார்வதி,	சிரிப்ைப	அடக்கிக்	ெகாண்டவளாய்,	”ஏண்டா!
ஆக்கப்	ெபா த்தவ க் 	ஆறப்ெபா க்கவில்ைலயா?	உனக்காக	நான்	இத்தைன
ேநரம்	காத்தி ந்ேதேன,	நான்	வ வதற் ள்	என்ன	அவசரம்	வந் 	விட்ட
உனக் ?''

ராஜா	பதில்	 றவில்ைல.	பதில்	 ம்	நிைலயில்	இல்ைலேய	அவன்!

ல்லியமாக,	எளிைமயாகத்	தன்ைன	அலங்காரம்	ெசய் 	ெகாண் ந்தாள்
பார்வதி.	ஒ 	கல் ரியின்	பிரின்ஸிபால்	என் 	 வதற் ரிய	வயேதா,
ேதாற்றேமா,	ஆடம்பரேமா	அவளிடம்	காணப்படவில்ைல.	அவ ைடய	ஆழ்ந்த
ப ப் ம்,	விசாலமான	அறி ம்	அவ ைடய	எளிைமயான	அடக்கமான	ேதாற்றத்தில்
அ ங்கிப்	ேபாயி ந்தன.	நாகரிகம்	என்ற	ெபயரில்	கல் ரி	மாணவிகள்	தங்கைள
அலங்காரம்	ெசய் 	ெகாண் 	வ ம்	அவலட்சணங்கைளக்	கா ம்ேபாெதல்லாம்,
அந்த	அநாகரிகமான	பண்பற்ற	ேகாலங்கைளக்	கண் க்கத்	தவறியதில்ைல
அவள்.
"ஏண்டா	கறிையச்	 டச்	 ட	வி ங்கி	விட்டாயா?	அவசரக்	 க்ைக!
ஆத்திரப்பட்டால்	இப்ப த்தான்	ஆ ம்...''	பார்வதி	தன்	ெசல்ல	ம மகன்	ராஜாைவ
நா க்காகக்	கண் த்தப ேய	மைணமீ 	அமர்ந்தாள்.

''அதற்காக	ஆறிப்	ேபா ம்ப ம்	விடக் டா 	அத்ைத!	அப்ேபா 	 சிைய	இழந்



வி ேவாம்''	என்றான்	ராஜா.

பார்வதிக் ச்	 க்ெகன்ற .	

’அள க் 	மீறிக்	காலம்	கடத் வ ம்	 டா 	தான்....	ராஜா	எைத	மனத்தில்
எண்ணிக்ெகாண் 	இப்ப ச்	ெசால்	கிறான்?	இவ க் த்	தி மணம்	ெசய் ம்
காலத்ைதக்	கடத்தி	விடக்	 டா 	என் 	எச்சரிக்கிறானா?	அல்ல ...'

காைலயில்	ேமைஜ	மீ 	ஆறிக்கிடந்த	காப்பிைய	அ ந் ம்	ேபா 	 ட	அவ க்
இந்த	எண்ணம்	உண்டாயிற் .	சிந்தைனயில்	லயித் க்	காப்பியின்	 சிைய	இழந்
விட்ட 	கால	தாமதத்தினால்	ேநர்ந்த	இழப் த்தாேன?

'ஒன்ைற	இழந்தால்	தான்	இன்ெனான்றின்	 கத்ைதப்	ெபற	 ம்.	எைத	அைடய
வி ம் கிேறாேமா,	எந்த	மாெப ம்	காரியத்ைதச்	சாதிக்க	வி ம் கிேறாேமா,
அந்தக்	காரியேம	நம 	வாழ்க்ைகயின்	 றிக்ேகாளாகி	வி ம்ேபா 	மற்ற
இன்பங்கெளல்லாம்	அற்பமாகி	வி கின்றன.	உலகத்	தில்	அ ம்	ெப ம்
காரியங்கைளச்	சாதித்தவர்கள்,	சாதிப்ப	வர்களின்	வாழ்க்ைகையத்	 வினால்,
அவர்களின்	சரித்திரத்ைத	ஆராய்ந்தால்	இந்த	உண்ைம	நமக் ப்	 லனாகாமற்
ேபாகா .	சிற்சில	சமயங்களில்	என்ைன	நான்	மறந் 	வி கிேறன்	என்ப
உண்ைமதான்.	ஆனால்,	அதனால்	என்	வாழ்க்ைகயில்	நான்	ெபறேவண் ய
இன்பத்ைதப்	ெபறத்	தவறி	விட்ேடனா?	காலம்	கடந் 	ேபாய்	விட்டதா?	

பார்வதியின்	சிந்தைனையக்	கைலத்தான்	ராஜா.

”அத்ைத!	இந்தச்	ெசவிட் ப்	ெப மாைள	எதற்காகத்	தான்	ேகட் ல்	உட்கார
ைவத்தி க்கிறாேயா?	கா தான்	ேகட்கவில்ைல	ெயன்றால்	கண்கைள ம்

க்ெகாண் 	நிம்மதியாகத்	 ங்கி	வி கிறாேன	!”

''பாவம்!	அநாைதக்	கிழவன்.	இந்த	உலகத்தில்	அவ க் 	யா ேம	இல்ைல.
அத்ேதா 	கா 	ேவ 	ெசவி .	தன்	வாழ்நாள்	 வ ம்	நம 	கல் ரியிேலேய
கழித்த	வைனக்	காப்பாற் வ 	நம்	ெபா ப் 	இல்ைலயா?...”

”கல் ரி	ஆண் 	விழா	என்ைறக் 	அத்ைத?''	

"	நாைளக் த்தான்.	விழாைவச்	சிறப்பாக	நடத் ம்	ெபா ட் 	எங்கள்	கல் ரிக்
ன் 	நாள்	வி ைற	விட் க்கிேறன்	ராஜா!	உனக் 	இன் ம்	நாைள ம்	லீ

தாேன!	நீ ம்	இப்ேபா 	என் டன்	கல் ரிக் 	வரலாம்.	நீ	ெபரிய	என்ஜினீயர்	ப ப்



ப ப்பவனாயிற்ேற!	 திய	ஹாஸ்டல்	கட்டடத்ைத	வந் 	பார்.	அத் டன்	கல் ரியில்
'ெடகேரஷன்'	ேவைல	நடந் 	ெகாண் க்கிற .	உனக் 	இதிெலல்லாம்	ஒ
’ேடஸ்ட்'	உண்ேட	!...''

”ெபண்கள்	கல் ரிக் ள்	நான்	வரலாமா,	அத்ைத?''	

''தாராளமாக	வரலாம்;	அங்ேக	இப்ேபா 	கைல	நிகழ்ச்சிக்காக	ஒத்திைக	நடந்
ெகாண் க் ம்.	பாரதி ம்	இன் ம்	சில	ெபண்க ம்	மட் ேம	வந்தி ப்பார்கள்.
அவர்கைளக்	கண்டால்	நீதான்	ெவட்கப்ப வாய்!	ெராம்ப	வாயா ப்	ெபண்கள்!''
என்றாள்	பார்வதி.

''பாரதியா?	யார்	அத்ைத	அ ?	எஸ்.	பாரதி,	பி.எஸ்ஸி.	ெஸகண்ட்	இயர்
ஸ் டன்ட்தாேன!	'ஸ்லிம்'	மாக	சினிமா	ஸ்டார்	 டன்	மாதிரி	இ ப்பாேள,	அந்தப்
ெபண்ணா?

''அவைள	உனக் 	எப்ப த்	ெதரி ம்,	ராஜா?''	அத்ைதயின்	விழிகள்	வியப்பால்
மலர்ந்தன.

"ேர ேயா	க்விஸ்	 ேராக்ரா க் 	அ க்க 	வ கிற	ெபண்தாேன?	நா ம்	அவ ம்
க்விஸ்	மாஸ்டரின்	ேகள்வி	ஒன் க் 	ஒேர	சமயத்தில்	ேசர்ந்தாற்ேபால்	பதில்
றிேனாம்.	மாஸ்டர்	அத்தப்	ெபண் க் த்தான்	'பாயின்ட்'	ெகா த்தார்.	பிற

என்ைனப்	பார்த் ச்	சிரித் க்ெகாண்ேட	"ேல ஸ்	ஃபஸ்ட்'	என் 	ெசால்லிக்	கண்
சிமிட் னார்.”

"அெதன்னடா	அப்ப ப்பட்ட	ேகள்வி?"	அத்ைத	ேகட்டாள்.

”ஆண்கேளா 	ெபண்க ம்	சரிநிகர்	சமானமாய்	வாழ்வமிந்த	நாட் ேல........’
இந்தக்	கவிைதையப்	 ைனந்த	கவிஞன்	யார்?'	என்ப 	ேகள்வி.	பாரதி	என்
நாங்கள்	இ வ ம்	பதில்	 றிேனாம்.	’சபாஷ்'	என் 	 றிய	மாஸ்டர்,	'உன்	ெபயர்
என்னம்மா?'	என் 	அந்தப்	ெபண்ைணக்	ேகட்	டார்	'பாரதி'	என் 	நாணத் டன்
பதில்	 றினாள்	அவள்.	அப்ேபா 	தான்	எனக் 	அந்தப்	ெபண்ணின்	ெபயர்
ெதரி ம்'	என் 	 றினான்	ராஜா.

'ெவரி	ஷ் ட்	கர்ல்!	இவ்வாண் 	சாரதாமணிக்	கல் ரி	நடத்திய	அழ ப்
ேபாட் யி ம்	 ட	அவ க்ேக	 தல்	பரி 	கிைடத்தி க்கிற .	இதற்காக
ஆண் விழாவின்	ேபா 	பரிசாகக்	ெகா ப்பதற்ெகன் 	ஒ 	ெபரிய	ெவள்ளிக்
ேகாப்ைப ட	வாங்கி	ைவத்தி க்கிேறாம்.	அ 	மட் மல்ல.	கைல	நிகழ்ச்சியில்



றத்தி	டான்ஸ்	ஆடப்ேபாகிறாள்	அவள்......''	என் 	 றினாள்	பார்வதி.

றத்தி	வ வத்தில்,	 கலத்தின்	எல்ைலயில்,	வாலிபத்தின்	எக்களிப்ேபா ,
ராஜாவின்	மனக்கண்	 ன்	ேதான்றினாள்	பாரதி.

ராஜா	பால்பாயசத்ைத	உறிஞ்சிக்ெகாண்ேட	பாரதியின்	அழைக	அைச
ேபாடலானான்.
''உங்கள்	இ வ க் ம்	இன் ம்	ெகாஞ்சம்	பாயசம்	ேபா கிேறன்''	என்றாள்
ஞானம்.

”என்ன	ஞானம்?	இன்ைறக் 	என்ன	விேசஷம்?	பால்	பாயசம்	ேபாட் க்கிறாய்?''
என் 	அப்ேபா தான்	விசாரித்தாள்	பார்வதி.

"இன்ைறக் 	உங்க க் ப்	பிறந்த	தினமாயிற்ேற!	அ 	உங்க க் 	எங்ேக	ஞாபகம்
இ க்கப்	ேபாகிற ,	எந்ேநர ம்	கல் ரிையப்பற்றிய	நிைன தான்.''	ஞானம்
றினாள்.

”நாற்பத்தா 	வயதா	ஆகி	விட்ட 	எனக் ?	காலம்	விைளயாட்டாக	ஓ விட்ட .
கல் ரிக் ம்	எனக் ம்	 ன் 	வய 	வித்தியாசம்	தான்.	கல் ரிக் 	நாைள
ஐம்பதாவ 	ஆண் 	விழா.	எனக் 	நாற்பத்ேதழாவ 	பிறந்த	நாள்.''

தான்	ேவ ,	கல் ரி	ேவ 	என்ற	உணர்ேவ	அவளிடம்	கிைடயா .

''இந்தக்	கல் ரியிேலேய	ப த் ,	அங்ேகேய	ெலக்சரராக	ேவைல	பார்த் ,
இப்ேபா 	அதன்	தைலவியாக ம்	ஆகி	விட்ேடன்.	ஹ்ம்ம்.	ெப ச் 	ஒன்ைற
ெவளியிட் 	மனத்தில்	ேதான்றிய	எண்ணத்ைத	மைறக்க	 யன்றாள்.

''அத்ைத	உனக் 	அ க்க 	பிறந்தநாள்	வர	ேவண் ம்''	என் 	வாழ்த்திக்
ெகாண்ேட	எ ந்தான்	ராஜா.

"ஏண்டா	நான்	சீக்கிரத்திேலேய	கிழவியாகிவிட	ேவண் ம்	என்
வாழ்த் கிறாயா?''	என் 	ேகட்டாள்	பார்வதி.

''பாயசத் டன்	எ ந் 	விட்டாேய,	ேமார்	சாப்பிட	வில்ைலயா	ராஜா?	என்
ேகட்டாள்	ஞானம்.

"ஹ ஸ்	 ல்!''	என் 	 றிக்ெகாண்ேட	தி ப்தி டன்	ஓர்	எப்பம்	விட்டான்	ராஜா.



"உனக் 	எப்ேபா ம்	இந்த	சினிமாப்	ேபச் தான்....	சரி,	ேபாய்	காைர	எ ;
காேலஜுக் ப்	 றப்படலாம்,	என் 	அத்ைத	 றி	 க் 	 ன்ேப,	'ஓ.ேக!''	என்
வாச க் ப்	பாய்ந் 	ஓ னான்	ராஜா.

பார்வதி	வாசல்	ஹா க் 	வந் 	நின் 	பகவாைன ம்,	ேதவிைய ம்	அண்ணாந்
பார்த் 	வணங்கிவிட் க்	காரில்	ஏறிக்ெகாண்டாள்.	கார்	ேபார்ட் ேகாைவ	விட்
நகர்ந்த தான்	தாமதம்,	ெசவிட் ப்	ெப மாள்	மரியாைதயாக	 க்காலிைய	விட்
எ ந் 	நின்றான்.

”அத்ைத!	இந்தச்	ெசவிட க் 	நீ	ெவளிேய	ேபாகிற	ேநரம்	மட் ம்	எப்ப ேயா
க்கிேல	வியர்த் 	வி கிற .	மற்ற	ேநரங்களில்	கா ம்	ேகட்பதில்ைல,	கண் ம்

ெதரிவதில்ைல.	ெபரிய	ேவஷக்காரன்	அத்ைத	இவன்!...	ைகயில்	அல்லி	அரசாணி
மாைலையப்	பா !''	என்றான்	ராஜா.

”உன்	மாதிரி	'ஹிட்ச்காக்'	படம்	பார்க்கச்	ெசால்கிறாயா,	அவைன?”

ஹாரன்	ெசய்தப ேய	காைரக்	கலாசாைலக்	காம்	ப ண் க் ள்	ெச த்திப்
பிரின்ஸிபால்	அைறக் 	 ன்னால்	ெகாண் 	நி த்தினான்	ராஜா.	அந்த	ஹாரன்
சத்தம்	கலாசாைலயின்	 ைல	 க் க க்ெகல்லாம்	ெசன் 	ஒலித்த	ேபா ,
ஆங்காங்ேக	அ வைர	’ேகச சா'	ெவன் 	ேபசிக்	ெகாண் ந்தவர்கள்
'கப்சிப்'ெபன்றாகிப்	'பிரின்ஸிபால்	வந் 	விட்டார்'	என்ற	எச்சரிக்ைக	உணர் டன்
ேவைல	ெசய்யத்	ெதாடங்கினர்.

”ராஜா!	 திய	ஹாஸ்டல்	கட்டடத்தில்	தான்	மீட் ங் ம்	கைல	நிகழ்ச்சி ம்
நைடெபறப்	ேபாகின்றன.	எெலக்ட்ரீஷியைன	வரச்ெசால்லி	யி க்கிேறன்.	அதற்
ன்னால்,	காகிதப்	 த்ேதாரணங்களால்	ஹாைல	அழ ப த்த	ேவண் ம்.

ஹாஸ்டல்	மாணவிகள்	கலர்	காகிதங்களில்	விதம்	விதமான	ேதாரணங்கள்
ெதா த் 	ைவத்தி க்கிறார்கள்.	நீ	ேபாய்	அவற்ைற	ெயல்லாம்	அழகாகக்
கட் வி .	பாரதி ம்	ரிஹர்ஸலிலி ந் 	வ கிற	ேநரமாயிற் 	என்	றாள்	பார்வதி.

ராஜாவின்	இதயம்	உற்சாகத்தில்	சீட் ய த்த .	அ த்த	கணேம	அவன்	 திய
ஹாஸ்டல்	கட்டடத்தில்	இ ந்தான்.	ஹா க் ள்	 ைழ ம்ேபாேத	அந்த	வாயா ப்
ெபண்க க் 	 ன்னால்	சங்ேகாசமின்றிப்	பழகேவண் ம்	என் 	தானாகேவ
எண்ணிக்ெகாண் ,	ெசயற்ைகயான	அதட்டல்	 ரலில்	ெமள்ளப்	ேபச	ேவண் ய
விஷயத்ைதக்	 ட	இைரந் 	கத்தினான்.



''எங்ேக	ேதாரணெமல்லாம்	?............	எெலக்ட்ரீஷியன்	வந்தாச்சா?	ஆணி
இல்ைலயா?	 த்தியல்....!...	”	இப்ப ப்	ெபா வாக	அதட்டல்	ேபாட் க்	ெகாண்ேட
ற் 	 ற் ம்	யாராவ 	தன்ைனக்	கவனிக்கிறார்களா	என் 	ஒ 	 ைற

கைடக்கண்ணால்	கவனித் க்	ெகாண்டான்.	அங்ேக	யா ேம	இல்ைல	:	ஒ
ைலயில்	 விந் 	கிடந்த	காகிதத்	ேதாரணங்	கைள ம்,	இன்ெனா 	பக்கம்
த்திட் 	அ க்கி	ைவக்கப்	பட் ந்த	மடக் 	நாற்காலிகைள ம்	தவிர......

ராஜா	அந்த	நாற்காலிகளில்	ஒன்ைற	ந 	ஹாலில்	இ த் ப்	ேபாட் க்ெகாண் ,
’ெசட் ல்’	நட்சத்திரங்களின்	வ ைகக்காகக்	காத்தி க் ம்	ஒ 	சினிமா
ைடரக்டைரப்	ேபால்	உட்கார்ந் ெகாண்டான்.	அப்ப 	ஒ 	நிைனப் 	அவ க் !

அ த்த	நிமிடம்	' ைட	 றம்	கட் ேவாம்,	 றி	ெசால் ேவாம்'	என் 	ஊைம
ராகத்தில்	பா யப ேய	ம 	நாள்	ஆடப்	ேபா ம்	 றத்தி	நடனத்ைத	ஒத்திைக
பார்த் க்	ெகாண்டவளாய்த்	தன்	ேதாழிக டன்	ஹா க் ள்	 தித் 	வந்தாள்
பாரதி.	அங்ேக	நாற்காலியில்	உட்கார்ந் 	ெகாண் ந்த	ராஜாைவக்	கண்ட ம்
அவள்	 கம்	ெவட்கத்தால்	சிவந் 	ேபாயிற் 	!

"ஹல்ேலா	!	எஸ்	பாரதி,	பி.எஸ்ஸி,	ெஸகண்ட்	இயர்,	சாரதாமணி	காேலஜ்.	டான்ஸ்
ெராம்ப	பிரமாதம்!	 ைட	 றம்	அப் றம்	கட் க்	ெகாள்ளலாம்.	இப்ேபா 	இந்தத்
ேதாரணங்கைள	 தலில்	கட் 	 க்கலாமா?''	ராஜா	ெராம்பப்	பழகியவன்	ேபால்
ேபசினான்.

"இேதா	நாங்கள்	ேதாரணம்	ெதா த் 	ெர யாக	ைவத்தி க்கிேறாம்''	என்றாள்
பாரதி.

"இவற்ைற	எப்ப க்	கட் வதாம்?	இங்ேக	யா க்காவ 	ஏதாவ 	'ஐ யா’
இ க்கா?''	என் 	ேகட்டான்	ராஜா.

''என்ஜினீயர்	ப க்கிறவர்க க் 	இல்லாத	ஐ யாவா?''	பாரதி	ேவ க்ைகயாகக்
றினாள்.

''என்ஜினீயர்	என்றால்	எல்லாம்	ெதரிந்தி க்க	ேவண் மா	என்ன?	ஒ 	 ைறயில்
த்திசாலிகளாயி ந்தால்	அவர்க க் 	உலகத்தி ள்ள	அத்தைன	விஷயங்க ம்
ெதரிந்	தி க்க	ேவண் ெமன்பதில்ைல.	அப்ப யானால்	சர்ச்சி க் 	ேவஷ்
கட்டத்	ெதரியா .	 ஷ்கா க் 	ஹாரிகாம்ேபாதி	பாடத்	ெதரியா ''	என்றான்
ராஜா.



இந்த	ஹாஸ்யத் க் 	பலமாகச்	சிரித்தார்கள்	பாரதியின்	சிேநகிதிகள்!	அந்தப்
ெபண்கள்	சிரித்த ம்	ராஜா க் த்	தைல	கி கி த்த .

வர்	ஓரமாக	ஒ 	ெபஞ்ைச	இ த் ப்	ேபாட் ,	அதன்	மீ 	ஒ 	ஸ் ைல	எ த்
ைவத் 	அதன்	மீ 	ஏறி	நின் 	ெகாண்ட	அவன்,	''ஆணி	எங்ேக,	 த்தியல்
எங்ேக?''	என் 	அதிகாரம்	ெசய்தான்.

ஆணிகைள ம்	 த்தியைல ம்	ெகாண் 	வந்தாள்	பாரதி.	

ராஜா	அவளிடமி ந் 	ஆணி	ஒன்ைற	வாங்கிச்	 வரிேல	ைவத் ச்	 த்தியால்
ஓங்கி	ஓர்	அ 	அ த்தான்.	ஆணி	வைளத் க்	ெகாண்ட 	!

வைளந்த	ஆணிைய	எரிச்சேலா 	கீேழ	எறிந் விட் ,	”பரவாயில்ைலேய!	கட்டடம்
ெராம்ப	ஸ்ட்ராங்காகத்தான்	இ க்கிற .	உங்க	அப்பா	கட் க்	ெகா த்த	கட்டடம்
அல்லவா?”

”இ 	எங்கப்பா	கட் யதில்ைல........	ெகாத்தனார்........”'	என்றாள்	பாரதி.

ஏேதா	அ ர்வ	ஹாஸ்யத்ைதக்	ேகட் 	விட்ட 	ேபால்	அந்தக்	கட்டடேம	இ ந்
வி கிற	மாதிரி	சிரித்தார்கள்	அந்தப்	ெபண்கள்.

”சரி,	இன்ெனா 	ஆணிையக்	ெகா ங்கள்''	என் 	பாரதிையப்	பார்த் க்	ேகட்டான்
ராஜா.

பாரதி	ெகாஞ்சம்	வ வான	ஆணியாகேவ	எ த் க்	ெகா த்தாள்.

அைதக்	ைகயில்	வாங்கியப ேய,	” தல்	 தல்	ஆணிையக்	கண் 	பி த்தவர்
யார்?”	என் 	ஒ 	 விஸ்	ேகள்வி	ேபாட்டான்	ராஜா.

'' தல்	 தல்	 த்தியைலக்	கண் 	பி த்த	ேமதாவி	யார்?”	என் 	பதி க்
இன்ெனா 	 விஸ்	ேகள்வி	ேபாட்டாள்	பாரதி.

''யார்	கண் 	பி த்தி ந்த	ேபாதி ம்,	அவ்விரண் 	ேப ம்	ஒ வ க்ெகா வர்
ெபரிய	எதிரிகள்''	என்றான்	ராஜா.

"அெதப்ப ?''	என் 	ேகட்டாள்	பாரதி.



”ஆணிையக்	கண்டால்	அதன்	மண்ைடயில்	அ க்கிற 	இந்தச்	 த்தியல்.
த்தியைலக்	கண்டால்	எதிர்த் 	நிற்கிற 	இந்த	ஆணி.	ஆகேவ	இரண் ம்

ஒன் க்ெகான் 	எதிரிகள்!

இப்ப ேய	நீங்கள்	 வர்	 வ ம்	ஆணி	அ த் க்	ெகாண் ந்தால்	அப் றம்
இன்ெனா 	 திய	ஹாஸ்டேல	கட்ட	ேவண் ய தான்...	தைரயில்	பா ங்கள்,
எத்தைன	ஆணிகைள	வைளத் ப்	ேபாட் க்கிறீர்கள்?''

இன்ெனா 	ஆணிைய	வாங்கிப்	பலமாக	அ த்த	ராஜா,	"ஐேயா!	என்
அலறியப ேய	கீேழ	 தித் 	இட 	ைகைய	உதறிக்	ெகாண்டான்.	 த்தியல்	அவன்
இட 	ைகக்	கட்ைட	விரைல	ந க்கிவிடேவ	இரத்தம்	ெப கிவந்த .

ைகயிலி ந் 	ெப கி	வழிந்த	ரத்தத்ைதக்	கண்ட ம்	பாரதி	பயந்
ேபாய்விட்டாள்.

அவன்	கட்ைட	விரைலக்	ெகட் யாகப்	பி த் க்ெகாண்டவள்,	சிேநகிதிகள்
பக்கமாகத்	தி ம்பி	''ஃபஸ்ட்	எய்ட்	பாக்ஸ்	ப்ளீஸ்”	என் 	பரபரத்தாள்.

'பாணிக்கிரகணம்	ெசய் 	ெகா க்கப்	ேபாவதாகப்	ெபரிேயார்களால்
நிச்சயிக்கப்பட் .......	என் 	அந்தப்	ெபால்லாத	ெபண்கள்	கண்	சிமிட் யப ேய
தல்	உதவிப்	ெபட் ையக்	ெகாண் வர	ஓ னார்கள்.

பிரின்ஸிபால்	பார்வதி	தம 	அைறக் ள்	ெசன் 	நாற்காலியில்	அமர்ந்தேபா
ெடலிேபான்	மணி	அ த் க்	ெகாண் ந்த .	ரிசீவைர	எ த் ப்	ேபசி	 த்த ம்
ேமைஜ	மீதி ந்த	கல் ரியின்	ெபான்	விழா	அைழப்பிதழ்	அவள்	கவனத்ைதக்
கவர்ந்த .	வழவழப்பான	காகிதத்தில்	'ேச பதி'	என்ற	ெபயர்	ெபான்
எ த் களால்	ெபாறிக்கப்	பட் ந்தன.	பார்வதி	ஒ ைற	அப்	ெபயைர	ெநஞ்சம்
நிைறயச்	ெசால்லிப்	பார்த் க்	ெகாண்டாள்.	"இந்தப்	ெபயரில்	என்ன	மாய	சக்தி
இ க்கிற ?	இைதக்	கா ம்	ேபா 	எனக் 	ஏன்	வியர்க்கேவண் ம்?'	என்
தனக் த்	தாேன	ேகட் க்	ெகாண்டாள்.	அவள்	சிந்தைன	அவைரேய	 ற்றி
வட்டமிட்ட .

''நாைள	விழாவில்	இவைர	எவ்வா 	அறி கப்ப த்திப்	ேப வ ?	 க்கமாக
அழகாகப்	ேபச	ேவண் ம்.	வளவளெவன் 	ேபசினால்	அவ க் ப்	பி க்கா .
ேப ம்ேபா 	 ரலில்	த மாற்றம்	இ க்கக் டா .	ந க்கம்	ெதானிக்கக்	 டா .''

பார்வதிக் க்	 ட்டேமா	ெசாற்ெபாழிேவா	 திதல்ல.	இதற் 	 ன்	எத்தைனேயா



ட்டங்களில்	எவ்வளேவா	 ைற	ேபசியி க்கிறாள்.	அறிவாளிகளின்
பாராட் தல்கைள	 ம்	கரேகாஷத்ைத ம்	 டப்	ெபற்றி க்கிறாள்.	ஆனால்
நாைளக் ப்	ேபசப்	ேபாவைதக்	 றித் 	எண் ம்ேபாேத	அவ க் ச்	சற்
ேயாசைனயாக	இ ந்த .

ெவண்ைமயான	மல்லிைக	மலர்களால்	 மக்க	 யாத	அள க் ப்	ெபரிய
மாைலயாகக்	கம்பீரமான	அவர்	உ வத் க் 	ஏற்ற	 ைறயில்	அழகாகத்
ெதா த் க்	ெகாண் 	வரச்	ெசால்லி,	அறி கப்	ேபச் 	 ந்த ம்....

...''	 ந்த ம்	''	என் 	பயங்கரமாக	ஓர்	எதிெராலி	எ ந்த .	பார்வதி	பயந்
ேபாய்ச்	 ற் ற் ம்	பார்த்	தாள்.	ேவ 	ஒ வ மில்ைல.	அவள்	உள்	மனேமதான்!

அறி கம்	 ந்த ம்	அவர்	க த்தில்	மாைலையச்	 ட்ட	ேவண் ம்.	யார்
ட் வ ?	தன்	உள்ளத்தின்	அ 	வாரத்தில்,	ஏேதா	ஓர்	அற்ப	ஆைச

நிழலா வைதப்ேபால்	உணர்ந்தாள்.	அ வைர	தன்	வாழ்நாட்களில்	அ பவித்
தறியாத	 ைமயான	உணர் 	அ .

யாைரக்	ெகாண் 	அவ க் 	மாைல	 ட் வ 	என்ற	ேகள்விக் ப்	பதிேல
கிைடக்கவில்ைல	அவ க் .

தி ெரன் 	கள்ளத்தனமாகத்	தன் ள்	 ந் 	 த் 	விடத்
ெதாடங்கியி க் ம்	அந்த	ஆைசைய	 ைளயிேலேய	கிள்ளி	எறிந் விடத்
ணிந்தாள்;	 யவில்ைல.

அந்தத்	தங்க	எ த் கள்	மீண் ம்	அவள்	கவனத்ைத	ஈர்த்தன.	அைதக்
கண் ற்ற	ேபா ,	ஆ 	மாதங்க க் 	 ன்	அவைரக்	காணச்	ெசன்றேபா
நிகழ்ந்த	விவரங்க	ெளல்லாம்	ம ப ம்	நிைன க் 	வந்தன.

அதற் 	 ன்	அவள்	அவைரப்	பார்த்தேத	இல்ைல.	நிைறயக்
ேகள்விப்பட் க்கிறாள்.	’மிக ம்	கண் ப்பான	வர்;	அதிகம்	ேபசமாட்டார்.
யா க் ம்	அவ ைடய	ேபட் 	எளிதில்	கிட் விடா '	என்பேத	அவைரப்பற்றி	அவள்
அறிந்தி ந்த	விஷயம்.

தான்	அவைரக்	காண	வந்தி ப்பதாகச்	ெசால்லி	அ ப்பினால்	நன்ெகாைட
விஷயமாகத்தான்	வந்தி க்கிேறன்	என்பைத	எளிதில்	 கித் 	வி வார்.

''இப்ேபா 	அவசர	ேஜாலியி க்கிற .	அப் றம்	வந் 	பார்க்கச்ெசால்	என் 	பதில்



றி	அ ப்பிவி வார்	என்ற	எண்ணத் டேனதான்	அன் 	 றப்பட் ச்	ெசன்றான்.
அங்ேக	ேபானேபா 	 ற்றி ம்	ேநர்மாறாகேவ	நடந்த .

தன்	ெபயைர	ஒ 	 ண் க்	காகிதத்தில்	எ தி	அ ப்பி	விட் ,	உள்ளம்	படபடக்க
உட்கார்ந்தி ந்தாள்	பார்வதி.	ஒ 	கண	ேநரம்	 ட	ஆகவில்ைல.	தங்கைள	வரச்
ெசால்கிறார்'	என் 	பி ன்	வந் 	அைழத்தேபா 	வியப் த்	தாங்கவில்ைல
அவ க் .

பார்வதி	உள்ேள	ெசல் ம்	ேபாேத	அவர்,	"வா ங்கள்,	உட்கா ங்கள்.
தங்கைளப்பற்றி	நிைறயக்	ேகள்விப்	பட் க்கிேறன்.	கல் ரிைய	மிக	உயர்ந்த
நிைலக் க்	ெகாண் 	வந்தி க்கிறீர்கள்.	ெராம்ப	சந்ேதாஷம்''	என்
ெப மிதத்ேதா 	சிரித்தார்.

"தங்கைளப்	ேபான்றவர்களின்	ஆதர ம்	ஆசி ம்	தான்	 க்கியம்.	இப்ேபா 	 டக்
கல் ரி	விஷயமாகத்தான்	தங்கைளப்	பார்க்க	வந்தி க்கிேறன்.	தங்கள்	ேநரத்ைத
வீணாக்க	மனமில்ைல.	 க்கமாகச்	ெசால்லி	வி கிேறன்.	ஹாஸ்டல்	ஒன்
கட் வதற் 	நிதி	திரட் க்	ெகாண் க்	கிேறாம்.	அதற் த்	தங்க ைடய
உதவிைய	எதிர்பார்க்கிேறாம்,''	என் 	மனப்பாடம்	ெசய் 	ைவத்தி ந்த
வார்த்ைதகைள	அப்ப ேய	 றி	 த்தாள்	பார்வதி.

''எனக் 	அைதப்பற்றிெயல்லாம்	இப்ேபா 	சிந்திக்க	அவகாசம்	இல்ைல.	ேநரம்
கிைடக் ம்ேபா 	நாேன	தங்க க் ச்	ெசால்லி	அ ப் கிேறன்''	ேச பதி	நாேல
வார்த்ைதகளில்	நடக்ெகன் 	ேபட் ைய	 த் 	விட்டார்.	பார்வதிக் 	இ 	ெப ம்
ஏமாற்றத்ைத	அளித்த .	நன்ெகாைட	இல்ைலேய	என்பதல்ல;	ேபட் 	இவ்வள
சீக்கிரம்	 ந் விட்டேத	என் தான்.

அவரிடம்	ேபசிக்	ெகாண்ேட	இ க்க	ேவண் ம்	ேபாலி ந்த .	ஆயி ம்	வணக்கம்
என் 	 றி	விைடெபற் க்	ெகாள்வைதத்	தவிர	ேவ 	வழியில்ைல.

அந்தத்	தங்க	எ த் க்கைள	உற் ப்	பார்த்தப ேய	ேயாசிக்கலானாள்	பார்வதி.
அன் 	அவைரச்	சந்தித் ப்	ேபசிவிட் 	விைடெபற் க்	ெகாள் ம்ேபா 	அவைரப்
பிரிந் 	ெசல்லேவ	அவ க் 	மனமில்ைல.	இ வைர	அவள்	யார்	யாைரேயா,
எத்தைன	எத்தைனேயா	அறிவாளிகைள,	பிர கர்கைள,	தனவந்தர்கைளச்
சந்தித் 	உைரயா யி க்கிறாள்.	அப்ேபாெதல்லாம்,	ஏற்படாத	வ த்தம்	இவைரப்
பிரி ம்ேபா 	மட் ம்	ஏன்	ஏற்படேவண் ம்?	இந்தக்	ேகள்விக் 	அன் 	அவ க்
விைட	கிைடக்கவில்ைல.	ஏன்	இன் ம்	இன்ன ம்	கிைடக்கவில்ைல.
----------------		
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தல்	உதவிப்	ெபட் ைய	எ த் 	வர	ஓ ய	ெபண்கள்	பத் 	நிமிடங்க க் 	ேமல்

ஆகி ம்	தி ம்பி	வராமற்	ேபாகேவ,	ராஜாவின்	ைகையப்	பி த் க்	ெகாண் ந்த
பாரதிைய	ெவட்கம்	 ழ்ந் 	ெகாண்ட .	அ வைர	அவ க் 	அந்த	இக்கட்டான
ழ்நிைலயில்	நின் 	ெகாண் ப்பதின்	விபரீதம்	 ரியவில்ைல.	ேநரமாக.

ஆகத்தான்	அவள்	அைத	உணர்ந்தாள்.	ெநஞ் 	படபடக்க,	அவர்கள்	வ கிறார்களா
என் 	கவைலேயா 	தி ம்பித்	தி ம்பிப்	பார்த் க்ெகாண் ந்தாள்.
ராஜா ம்தான்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தான்	அவர்கள்	வந் விடப்	ேபாகிறார்கேள
என்ற	கவைலேயா !

அப்ேபா 	அந்த	ஹாலில்	அவர்கள்	இ வைர ம்	தவிர	ேவ 	யா ேம	இல்ைல.

ராஜா	பாரதியிடம்	ஏதாவ 	ேபச	ேவண் ெமனத்	 த்தான்.	ஆனால்	என்ன
ேப வெதன் 	 ரியவில்ைல.

சினிமாக்களில்	வ ம்	காதலர்கள்	தனிைமயில்	சந்தித் க்	ெகாள் ம்	ேநரங்களில்
என்ன	ேபசிக்	ெகாள்வார்கள்	என் 	ேயாசித் ப்	பார்த்தான்.	தமிழ்ப்
படங்களாயி ந்தால்,	தத் ப்	பித்ெதன் 	ஏேதா	ேபசிக்	ெகாண் ப்பார்கள்;
அல்ல 	' யட்'	பா யப ேய	ஒ வைர	ெயா வர்	 ரத்திப்	பி ப்பார்கள்.	அவர்கள்
தங்கள்	இரட்ைட	நா ச்	சரீரத்ைதச்	 மந் 	ெகாண் 	அந்தப்	பாட் 	 ம்வைர
கா 	ேமெடல்லாம்	ஓ க்	கைளத் 	வியர்த் ப்	ேபா ம்	ேநரத்தில்	'இன்டர்வல்’
விட் வி வார்கள்.	ஹிந்தி	ந கர்களாயி ந்தால்,	அவர்கள்	ேப கிற	பாைஷேய
நமக் ப்	 ரியா .	ஆங்கிலப்	படமா	யி ந்தாேலா	காதலன்	காதலியின்	 கத்த ேக
தன் ைடய	 கத்ைதக்	ெகாண் ேபாய்	ரகசியக்	 ரலில்,	’ஐ	லவ்	 '	என்பான்.
அவ ம்	அவன 	இ 	ேதாள்கைளப்	பற்றிக்ெகாண் 	அேத	வார்த்ைதையத்
தி ப்பிக்	 வான்.	இதற் ள்	அவர்கள்	ஒ 	டஜன்	 த்தங்கைளப்	பறிமாறிக்
ெகாண் ப்பார்கள்.	இவ்வள க் ம்	பிற 	‘ஐ	லவ்	 "	என் 	சந்ேதகத் க்
இடமில்லாமல்	 றித்	தங்க ைடய	காதைலப்	பிரகடனப்ப த் வார்கள்.

இந்த	 ைறகள்	எ ேம	ராஜா க் ப்	பி க்கவில்ைல.	ேபச்ேச	ேவண்டாம்.
பாரதியின்	மாந்தளிர்	ேபான்ற	விரல்கள்	தன்	ைகையப்பற்றிக்	ெகாண் ப்பேத
அவ க் ச்	 கமாயி ந்த .	பாரதி ம்	தா ம்	அேத	நிைலயில்,	அேத	ேபாஸில்,
சிைலயாக	மாறிக்	காலெமல்லாம்	அப்ப ேய	நின் 	ெகாண் க்க	ேவண் ம்
ேபாலி ந்த 	அவ க் .	ஆனால்,	அ த்த	கணேம	'ஊள	ஹம்;	 டா ;



சிைலயாக	மாறி	விட்டால்	உணர்ச்சியில்லாமல்	அல்லவா	ேபாய்வி ம்?	என்
எண்ணினான்.

பாரதிக் 	ராஜாவிடம்	அந்தரங்கத்தில்	அன் 	இ ந்த	ேபாதி ம்,	அவ க் 	உதவி
ெசய்வதில்	மகிழ்ச்சி	அைடந்த	ேபாதி ம்,	தனிைமயில்	அவ டன்	இ ப்ப 	தன்
ெபண்ைமக் 	இ க் ,	நா 	ேபர்	கண்டால்	ேகலிக் 	இடம்	என்பைத	அவள்	மனம்
த்திக்	காட் ற் .

அந்த	நிைலயில்	ராஜாவின்	ைகைய	அப்ப ேய	விட் ச்	ெசல்லத்	 ணிவின்றித்
தவித்தேபா ,	சட்ெடன	உதித்த	ேயாசைனையச்	ெசயல்ப த் வ ேபால்	தன்
இ ப்பில்	ெச கியி ந்த	ெமல்லிய	ைகக் ட்ைடைய	எ த் ,	ஃபயர்
பக்ெகட் லி ந்த	தண்ணீரில்	நைனத் ப்	பரபரெவன் 	அவன்	கட்ைட	விரைலச்
ற்றிக்	கட் விட் ,	"இேதா	இங்ேகேய	இ ங்கள்.	நான்	ேபாய்	 தல்	உதவிப்

ெபட் ைய	எ த் 	வ கிேறன்''	என் 	 றிக்ெகாண் 	ஓட்டமாக	ஓ விட்டாள்.

ராஜாவின்	ைகயில்	பட்ட 	இேலசான	அ தான்.	ஆயி ம்	அவன்	கத்திக்
ச்சலிட் ப்	பாரதி டன்	ெந ங்கிப்	ேப வதற் ம்	பழ வதற் ம்	அைத	ஒ

சந்தர்ப்பமாகப்	பயன்ப த்திக்	ெகாண்டான்.

பாரதி	அந்த	இடத்ைத	விட் 	நகர்ந்த தான்	தாமதம்,	அ த்த	கணேம	அவன்
அந்தக்	ைகக் ட்ைடைய	எ த் 	ம த் த்	தன்	சட்ைடப்	ைபக் ள்
ைவத் க்ெகாண்டான்.
#	#	#

கல் ரியின்	ெபான்	விழா க் த்	தைலைம	தாங்கப்	ேபா ம்	பிரதம	நீதிபதி
அவர்கைள ம்,	ஹாஸ்டைலத்	திறந் 	ைவக்க	அன் டன்	இைசந் ள்ள	தி வாளர்
ேச பதி	அவர்கைள ம்	சிறந்த	 ைறயில்	வரேவற்பதற்கான	திட்டங்கைள
மானசீகமாக	வ த் க்	ெகாண் ந்தாள்	பார்வதி.

வாசலில்	அவர்	காரில்	வந் 	இறங் ம்ேபா 	இரண் 	மாணவிகள்	விைரந்
ெசன் 	காரின்	கதைவத்	திறந் 	வரேவற்க	ேவண் ம்.	அவர்	கீேழ	இறங்கி
வ ம்ேபாேத	இன்ெனா 	மாணவி	பன்னீர்	ெதளித் ச்	சந்தன ம்	கற்கண் ம்
வழங்க	ேவண் ம்.	ேவெறா த்தி	ஒற்ைற	ேராஜா	மலைர	எ த் 	அவரிடம்
தரேவண் ம்.	அப்ேபா 	ேடப்	ரிக்கார்டரிலி ந் 	ஒலிப்பரப்பா ம்	ராஜரத்தினம்
பிள்ைளயின்	ேதா 	ஆலாபைன	இேலசாகக்	காற்றில்	மிதந் 	வர	ேவண் ம்.
வாசலில்	வாைழ	மரங்க டன்	 ய	வரேவற் 	வைள க ம்,	மாவிைலத்
ேதாரணங்க ம்,	காகிதப் க்	ெகா க ம்	கட் ைவக்க	ேவண் ம்.	மரங்களில்



சின்னஞ்சி 	மின்சார	விளக் கள்	ப த் க்	 ங் வ 	ேபால்	ஒளி	வீச
ேவண் ம்.

வாசல்	ேகட் லி ந் 	விழா	நைடெபறப்	ேபா ம்	 திய	ஹாஸ்டல்	கட்டடம்வைர
வழிெந கத்	தண்ணீர்	ெதளித் க்	ேகாலம்	ேபாட் 	ைவக்க	ேவண் ம்.	பாைதக்
இரண் 	பக்கங்களி ம்	மாணவிகள்	மஞ்சள்	நிற	 னிபாரத்தில்	வரிைசயாக
அணிவ த் 	நிற்கேவண் ம்.

விழா	ஆறைர	மணிக் த்	ெதாடங்கப்	ேபாவதால்,	அவர்	பத் 	நிமிடங்கள்
ன்னதாகேவ	வந் 	வி வார்.	ஏறக் ைறய	நீதிபதி ம்	அேத	ேநரத் க் ள்	வந்

விடலாம்.

தி வாளர்	ேச பதி	அவர்கள்	வந்த ம்	 ன்சிரிப்ேபா 	என்ைனப்	பார்த் க்
ைக ப் வார்.	நா ம்	கார்	அ கில்	ெசன் 	அவைர	வணங்கி	வரேவற் 	உள்ேள
அைழத் ச்	ெசல்ேவன்.	ேமைடயில்	ேபாய்	அமர்ந்த ம்	ஜட்ஜுக் ம்	அவ க் ம்
ராஜாைவக்	ெகாண் 	மாைல	 ட் ேவன்.	சமயத்தில்	மாைலையக்	காணாமல்
ேத க்	ெகாண் க்கக்	 டா .	விழா	 ந்த ம்	அவர்களி வைடய
மாைலகைள ம்	ஞாபகமாகக்	ெகாண் ேபாய்க்	காரில்	ைவக்கேவண் ம்.	இந்த
ஏற்பா கைள	ெயல்லாம்	பார்த் விட் 	அவர்	’அேரஞ்ச்	ெமன்ட்	ெராம்ப	கிராண்ட்'
என் 	எண்ணிக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.

பார்வதியின்	சிந்தைனைய	ெடலிேபான்	மணி	கைலத்த	ேபா 	யாராயி க் ம்?
ஒ ேவைள....'	என் 	ேயாசித்தவளாய்	ரிஸீவைரக்	ைகயில்	எ த்தாள்.

'நாைள	இர 	பத்தைர	மணிக் ப்	 றப்ப ம்	விமானத்தில்	அவசரமாகப்	பம்பாய்
ெசல்ல	ேவண் யி ப்பதால்,	நாைள	விழாவின்	இைடயிேலேய	தங்களிடம்
விைடெபற் க்	ெகாள்ள	ேவண் யி க்கிற .	கைல	நிகழ்ச்சியில்	கைடசி	வைர
உட்கார்ந்தி க்க	 யாமலி ப்பதற்காக	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	இப்ப ப்	ேபசிய
தி வாளர்	ேச பதி	அல்ல;	அவ ைடய	அந்தரங்கக்	காரியதரிசி.

பார்வதிக் 	இந்தச்	ெசய்தி	ெப ம்	ஏமாற்றத்ைத	அளித்த .	அவள்
என்ெனன்னேவா	ேகாட்ைடகள்	கட் 	ைவத்தி ந்தாள்.	விழா	 ந்த	பிற 	அவைர
ஆபீஸ்	அைறக் ள்	அைழத் ச்	ெசன் 	ெகாஞ்ச	ேநரமாவ 	அவ டன்	உைரயா க்
ெகாண் க்க	ேவண் ம்.	அந்தக்	 ைறந்த	அவகாசத்தில்	எைதப்பற்றிெயல்லாம்
ேப வ 	என்ப 	பற்றி	 ன்	 ட் ேய	தீர்மானித் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	தாேன
அதிகமாகப்	ேபசி	விடாமல்	அவைரப்	ேபசத்	 ண் ,	அவர்	ேப வைதக்
ேகட்கேவண் ம்.



தலாவ ,	அவ க் 	எந்த	சப்ெஜக் ல்	நாட்டமி க்கிற 	என்பைத	அறிந்
ெகாள்வ 	 க்கியம்.	பிற 	அந்த	சப்ெஜக் ேலேய	ேபச்ைசத்	ெதாடரேவண் ம்.
அவைரத்	தி ப்திப்	ப த் வதற்காக,	அதில்	நமக் ள்ள	எண்ணத்ைத
மாற்றிக்ெகாண் ,	அவர்	ெசால்வதற்ெகல்லாம்	'ஆமாம்'	ேபாட் விடக்	 டா .
அரசியலாயி ந்தால்	'பிளாட்ேடா'	விலி ந் 	சில	'ெகாேடஷன்கைள ம்,	பிலாஸபி'
யாயி ந்தால்	விேவகானந்தரின்	சிகாேகா	ஸ்பீச்சிலி ந் 	சில	ப திகைள ம்
எ த் ச்	ெசால்லேவண் ம்.

ெடலிேபானில்	வந்த	ெசய்தி	இவ்வளைவ ம்	தகர்த் 	விட்ட .

கண்கைள	 ய	வண்ணம்	சிந்தைனயில்	 ழ்கியி ந்த	பார்வதிைய	”அத்ைத!
அத்ைத!''	என் 	அைழத் க்	ெகாண் 	வந்த	ராஜாவின்	 ரல்	விழிப்பைடயச்
ெசய்த .

”என்ன	ராஜா!	ேதாரணங்கைளக்	கட் 	 த் 	விட்டாயா?”

”ஆணிெயல்லாம்	ெராம்ப	'வீக்'	அத்ைத!	கார்ப்ெபன்ட்டைர	எதிரில்	பார்த்ேதன்.
ேதாரணம்	கட் ம்	ேவைலைய	அவனிடேம	ஒப்பைடத் 	விட்ேடன்.	 ன் 	மணிக்
எனக் 	ஒ 	 க்கிய	ேவைல	இ க்கிற .	நான்	ேபாய்	விட் 	ஆ
மணிக்ெகல்லாம்	வந் 	வி கிேறன்"	என்றான்.

"அந்த	 க்கிய	ேவைல	என்னெவன் 	எனக் த்	ெதரி ம்.	மா னி
சினிமாதாேன?''	என் 	ேகட்டாள்	அத்ைத.
#	#	#

தி விழாக்	ேகாலம்	 ண் 	 லங்கிய	அந்தக்	கல் ரி	ெயங்கி ம்	மிதந்
ெகாண் ந்த	நாதஸ்வர	இைச	காற்றிேல	கைரந் 	ெகாண் ந்த .

திய	ஹாஸ்டல்	மண்டபத் க் 	எதிேர	வரிைசயாகப்	ேபாடப்பட் ந்த
நாற்காலிகளில்	நகரத்தின்	 க்கிய	பிர கர்க ம்	சீமாட் க ம்	கல் ரிையச்
ேசர்ந்த	 ெராபஸர்க ம்,	ெலக்சரர்க ம்	அமர்ந்தி ந்தனர்.	இைட	ெவளியில்,
கல் ரி	மாணவிகள்	அணி	அணியாக ம்	அலங்காரமாக ம்	உட்கார்ந்தி ந்தனர்.
கனம்	நீதிபதி ம்,	தி வாளர்	ேச பதி ம்	 றித்த	ேநரத்தில்	வந் 	ேசர்ந்தார்கள்.
ேமைடயின்	பின்னணியில்	பரமஹம்ச ம்	ேதவியா ம்	காட்சி	அளித் க்
ெகாண் ந்தனர்.	அடர்ந்த	ஊ வத்தியின்	ந மணம்	ஹாைலப்	 னிதமாக்கிக்
ெகாண் ந்த .	ராஜா,	ேமைடயின்	ஓரத்தில்	அடக்கமாக



நின் ெகாண் ந்தான்.

சைபயி ள்ளவர்கள்	தன்ைனேய	உற் ப்	பார்த் க்	ெகாண் ப்பைத	அவன்
உணர்ந்தேபா 	சங்ேகாச ம்	 ச்ச ம்	அவைனச்	 ழ்ந் ெகாள்ளேவ,	திைரக் ப்
பின்னால்	மைறந் 	ெகாண்டான்.

தலில்,	டாக்டர்	 மாரி	பார்வதி	-	சாரதாமணிக்	கல் ரியின்	தைலவிதான்
ேமைடமீ 	பிரசன்னமானாள்.	பின்ேனா 	நீதிபதி ம்	ேச பதி ம்	ெதாடர்ந் 	வந்
நாற்காலியில்	அமர்ந்தார்கள்.

’இைற	வணக்கம்’	என் 	பார்வதி	நிகழ்ச்சி	நிரைல	எ த் ப்	ப த்த ம்,	பாரதி ம்
இன்ெனா 	மாணவி ம்	ேமைடமீ 	வந் 	பாடத்	ெதாடங்கிய ம்	எல்ேலா ம்
எ ந் 	நின்றார்கள்.

அ த்தாற்ேபால்	தைலவர்க க் 	மாைல	ேபா ம்	நிகழ்ச்சி	நடந்த .	இந்த	ஒ
சின்னக்	காரியத் க்காக	ராஜா,	தன்ைனக்	காைலயிலி ந்ேத	தயார்ப்ப த்திக்
ெகாண் ந்தான்.	கைடசியில்	பிரின்ஸிபால்	பார்வதி	ேப வதற்காக	எ ந்
நின்றேபா ,	சைபயில்	எ ந்த	கரேகாஷ	ஆரவாரம்	அடங்க	ஐந் 	நிமிஷ	ேநரம்
ஆயிற் .

"இவ்விழா க் த்	தைலைம	தாங்க	இைசந் ள்ள	நீதிபதி	அவர்கேள!
ஹாஸ்டைலத்	திறந் 	ைவக் ம்	ெபா ப்ைப	ஏற் க்	ெகாண் ள்ள	தி வாளர்.
ேச பதி	அவர்கேள!	என் 	ேபசத்	ெதாடங்கியேபா 	மாணவிகள்	மீண் ம்	ைக
தட் 	மகிழ்ந்தனர்.

தலில்	தைலவைரப்பற்றி	நாேல	வார்த்ைதகளில்	 க்கமாகப்	ேபசி
அறி கப்ப த்தி	 ந்த ம்,	ேச பதிையப்பற்றி	ஆரம்பித்தாள்.	அவ ைடய
ெபயைர	உச்சரிக் ம்ேபாேத	பார்வதியின்	இதயம்	படபடெவன் 	அ த் க்
ெகாண்ட .

”தி வாளர்	ேச பதிையப்	பற்றி	நான்	அதிகம்	 றத்	ேதைவயில்ைல.	இந்த
அழகான	ஹாஸ்டைலக்	கட் க்	ெகா த்த	ெப ைம	அவைரேய	ேச ம்.
தன் தலில்	நான்	ெகாைட	விஷயமாக	நான்	அவைரக்	காணச்	ெசன்றேபா

அவர்,	இப்ேபா 	எனக் 	ேநரமில்ைல.	பின்னால்	அவகாசம்	கிைடக் ம்ேபா
ப்பிட் 	அ ப் கிேறன்"	என் 	ெசால்லி	அ ப்பிவிட்டார்.	ெபரிய	மனிதர்கள்

வழக்கமாகக்	 ம்	பதில்	இ 	தான்	என்ப 	என்ைனப்ேபால்	நன்ெகாைட
வ லிக்கச்	ெசல்பவர்க க் 	நன் 	ெதரி மாைகயால்,	அவர்	 றிய	பதிலில்



நம்பிக்ைக	இழந்த	வளாய்த்	தி ம்பி	வந் விட்ேடன்.	அப் றம்	அவர்	என்ைனக்
ப்பிட் 	அ ப்பேவ	இல்ைல.	அைதப்பற்றி	நான்	ஆச்சரியப்பட ம்	இல்ைல.	நாைள

என்ப ம்	அப் றம்	என்ப ம்	இல்ைல	என்பதற் 	அைடயாளம்	என்
எண்ணிக்ெகாண்ேடன்.	உண்ைமயாகச்	ெசால்கிேறன்;	இவ ம்	அந்தப்
பழெமாழிக் 	விலக்கல்ல	என்ேற	எண்ணியி ந்ேதன்.

ஆனால்,	நான்	சற் ம்	எதிர்பாராத	வைகயில்	அ த்த	வாரேம	எனக் 	ஒ 	க தம்
வந்த .	அந்தக்	க தத் டன்	ஒ 	ெசக் ம்	இைணக்கப்பட் ந்தைதக்
கண்டேபா ,	எனக் 	வியப் த்	தாங்கவில்ைல.

'தங்கள்	கல் ரியில்	கட்டப்ேபா ம்	ஹாஸ்ட க்காக	இத் டன்	ஒ 	சி
ெதாைகக் ச்	ெசக்	அ ப்பி ள்ேளன்.	இைதக்	ெகாண் 	ஹாஸ்டல்	கட்டட
ேவைலையத்	ெதாடங்க	 ம்.	ேமற்ெகாண் 	ஹாஸ்டைல	 ைமயாகக்	கட்

ப்பதற் 	ஆ ம்	ெசல 	எ வானா ம்,	அ 	என் ைடய	தாகேவ
இ க்கட் ம்'	என் 	அதில்	எ தியி ந்த .	"அன் 	அவர்	அ ப்பியி ந்த	அந்தச்
சி ெதாைக	எவ்வள 	ெதரி மா?	ஒ 	லட்சம்	 பாய்தான்!''

எவ்வளேவா	 ட்டங்களில்	ேபசிப்	பழக்கப்பட்ட	பார்வதி,	இந்த	இடத்தில்
மாணவிகள்	பலமான	கரேகாஷம்	ெசய்வார்கள்	என்பைத	எதிர்பார்த் ,	தன்
ேபச்ைசச்	சற் 	ேநரம்	நி த்திக்	ெகாண்டாள்.	அவள்	எதிர்பார்த்தப ேய	ைகதட்டல்
ஆரவாரம்	அடங்க	ெவ 	ேநரம்	ஆயிற் .	அவள்	மீண் ம்	ேபசத்	ெதாடங்கினாள்.

"தி வாளர்	ேச பதிையப்	பற்றி	நான்	 கழப்	ேபாவதில்ைல.	காரணம்,	ஏற்ெகனேவ
அவைரப்பற்றி	அறிந் 	ெகாண் ள்ள	நமக் 	இெதல்லாம்	ஒ 	ெபரிய	விஷயமாகத்
ேதான்றா .	அத் டன்	இப்ேபா 	அவைரப்	 கழ்ந்தால்,	அவர்	ெகா த்த
நன்ெகாைடக்காகப்	 கழ்வதாகத்தான்	என் 	எண்ணத்	ேதான் ம்.	ஒ வன்	தன்
தாயாைர	தன்ைனப்	ெபற்றவள்	என்பதற்காக	மதிப் க்	ெகா க்காமல்,	அவள்
ேல ஸ்	கிளப்	பிரஸிெடன்டான டன்	 கழ்வைதப்	ேபாலா ம்	!"

பார்வதி	அதற் 	ேமல்	அதிகம்	ேபசாமல்	ேச பதி	அவர்கைள	அைழத் க்
கட்டடத்ைதத்	திறந் 	ைவக் ம்ப 	ேகட் க்ெகாண்டாள்.

தி வாளர்	ேச பதி,	காலஞ்ெசன்ற	தம 	மைனவி	சரஸ்வதி	அம்மாளின்
தி வப்	படத்ைதத்	திறந் 	ைவத் த்	தம 	கடந்த	கால	வாழ்க்ைகயில்	ேநர்ந்த
அ 	பவங்கைள	உ க்கமாக ம்	 க்கமாக ம்	 றி	 த் 	-	''என் ைடய
ன்பகரமான	நாட்கைள	ெயல்லாம்	பகிர்ந் 	ெகாண் 	எனக்காகேவ	தன்

வாழ்ைவத்	தியாகம்	ெசய்த	அந்த	உத்தமியின்	ெபயரால்	அைமந் ள்ள	இந்த



ஹாஸ்	டைலத்	திறந் 	ைவப்பதில்	மி ந்த	ெப ைம	அைடகிேறன்.	இ
அவ ைடய	இரண்டாவ 	ஞாபகச்	சின்னம்.	 தலாவ 	சின்னம்	சற் 	 ன்
இங் 	வந் 	இைறவணக்கம்	பா ய	என்	ஒேர	மகளான	பாரதி.

இந்தக்	கல் ரியில்	ப க் ம்	மாணவிகளாகிய	உங்க க் 	நான்	அதிகம்	எ ம்
றப்ேபாவதில்ைல.

கல்வி	என்ப 	தைல	மீ 	ெபரிய	அறி 	 ட்ைடயாகச்	 மப்ப 	அல்ல.
அப்ப யானால்	ெபரிய	 ணி	 ட்ைடையச்	 மக்கின்ற	க ைதைய	நல்ல	உைட
அணிந்தி ப்பதாகக்	 ற	 மா?	இல்ைல.	ஒ க்கத்ேதா ம்	பண்ேபா ம்
வாழ்வ தான்	உண்ைமயான	கல்வி.	அத்தைகய	கல்விையத்	தான்	இக்	கல் ரி
அளித் 	வ கிற .	மற்றக்	கல் ரிக க் 	இ 	ஒ 	வழிகாட் யாக ம்
அைமந்தி க்கிற .	நீங்கள்	எல்ேலா ம்	ஒளைவையப்	ேபால்	கல்வி	அறி 	ெபற்ற
வர்களாகி,	உயர்ந்த	பண் ைடயவர்களாய்த்	திகழேவண் ம்	என்ப 	என்	அவா.
ஆனால்,	ஓளைவையப்ேபால்	தி மண	வாழ்க்ைகேய	ேவண்டாெமன்
றிவிடக் டா !	(சிரிப் .	-	கரேகாஷம்	-	ஆரவாரம்.)

ம்பக்	கைல	பற்றி	எனக் த்	ெதரியா .	நான்	பைழய	தைல ைறையச்
ேசர்ந்தவன்.	நம 	நாகரிகம்	எல்லாத்	 ைறகளி ம்	நால 	உயர்ந்தி க்கிற .
ன்ெனல்லாம்	பாயில்	ப த் 	உறங்கிேனாம்.	இப்ேபா 	நால 	உயரமான	கட் லில்

ப த் 	உறங் கிேறாம்.	 ன்ெனல்லாம்	மைணயில்	உட்கார்ந் 	சாப்பிட்ேடாம்.
இப்ேபாேதா	ேமைஜக் 	 ன்னால்	நாற்காலியில்	உட்கார்ந் 	சாப்பி கிேறாம்.
நாற்காலி ம்	ேமைஜ ம்	ேபாட் ப்	பிரசங்கங்கள்	ெசய்கிேறாம்.	இவ்விதம்	எல்லாக்
காரியங்கைள ேம	உயர்த்திக்	ெகாண் க்கிேறாம்.	ஆனால்	இைவெயல்லாம்
உண்ைமயான	உயர்வாகா.	 க்கியமாக	நம 	பாரத	நாட் ன்	பண் 	உயர	ேவண் ம்.
அந்தப்	பண்ைப	வளர்ப்ப 	 ம்பத்தின்	தைலவி	களாகப்	ேபாகிற	ெபண்கள்
ைகயில்தான்	இ க்கிற ''	என் 	 றி	 த்தார்.

ெசாற்ெபாழி 	நிகழ்ச்சி	 ந் ,	கைல	விழா	ஆரம்பமாவதற் ள்	மணி	எட்டைர
ஆகிவிட்ட .	பிரின்சிபால்	பார்வதி	 ன்வரிைசயில்	ேபாடப்பட் ந்த
ேசாபாக்களில்,	தைலவர்கைள	அமரச்	ெசால்லித்	தா ம்	அவர்கள்	பக்கத்தில்
உட்கார்ந் 	ெகாண்டாள்.

கைல	நிகழ்ச்சி	நைடெபற் க்ெகாண் க் ம்ேபா ,	ேச பதி	அ க்க 	தம்	ைகக்
க காரத்ைதப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தைதப்	பார்வதி	கவனிக்கத்	தவறவில்ைல.
மணி	ஒன்ப க் 	ேச பதி	இ க்ைகைய	விட் 	எ ந் 	ெவளிேய	 றப்பட்டேபா ,

மியி ந்தவர்கள்	அத்தைன	ேப ைடய	பார்ைவ ம்	அவர்	மீேத	பதிந்த .



பின்ேனா 	எ ந்த	பார்வதி	வாசல்	வைர	ெசன் 	அவைர	வழி	அ ப்பிவிட்
வந்தாள்.

அவர்	ேபான	பிற 	விழாேவ	சாரமற்ற	ஒ 	சடங்காகப்	ேபாய்விட்ட 	அவ க் .
தி ம்பி	வந் 	பைழயப ேய	தன்	இ க்ைகயில்	அமர்ந்தாள்.
நிைலெகாள்ளவில்ைல.	பாரதியின்	 றத்தி	நடனம்	நடந் 	ெகாண் தானி ந்த .
ஆயி ம்	பார்வதியின்	நிைனெவல்லாம்	அவைரப்பற்றிேய	 ழன்
ெகாண் ந்த .	அவர்	ெசாற்ெபாழிவில்	 றிப்பிட்ட	க த்	 க்கைள	எண்ணி
எண்ணி	வியந் 	ெகாண் ந்தாள்.	'எவ்வள 	உயர்வான	ேபச் !	எத்தைகய
ெப ந்தன்ைம	யான	ேநாக்கம்	அவர்	பக்கத்தில்	அமர்ந்தி க் ம்ேபா 	நாேம
இமாலயம்	ேபால்	உயர்ந் 	விட்டதாக	அல்லவா	எண் கிேறாம்.	அவர்	எ ந்
ெசன்ற ம்,	எவ்வள 	சிறியவர்களாகி	விட்ேடாம்?'

அவர்	அமர்ந்தி ந்த,	இப்ேபா 	காலியாக	ெவறிச்	ேசா க்	கிடந்த	அந்த
நாற்காலிையப்	பார்த்தாள்	பார்வதி.	சட்ெடன	அவள்	 கத்தில்	வியப் க் றி
ேதான்றிய .	அ த்த	கணம்	அவள்	இதழ்களில்	தவழ்ந்த	 ன் வல்	மாயமாய்
மைறந்த .	அவள்	உள்ளம்	உடேன	விமான	நிைல	யத்ைத	அைடந்த .

அைர	மணி	ேநரத்திற்ெகல்லாம்	விழா	 	ெபற்ற .	தைலைம	தாங்கிய	கனம்
நீதிபதி ம்	விைடெபற் க்ெகாண் 	விட்டார்.	 ட்டத்தினர்	ஒவ்ெவா வராக	வந்
பார்வதி	யிடம்	ெசால்லிக்ெகாண் 	 றப்பட்டார்கள்.

அைமதியற்ற	நிைலயில்,	பரபரக் ம்	உணர்ச்சி டன்,	தவித் க்ெகாண் ந்த
பார்வதி,	அவர்க க்ெகல்லாம்	இயந்திரம்	ேபால்	பதில்	 றி	அ ப்பிவிட் ,
அவசரம்	அவசரமாகத்	தாேன	காைர	எ த் க்ெகாண் 	விமான	நிைலயத்ைத
ேநாக்கி	ேவகமாகச்	ெச த்தினாள்.	ேபா ம்	ேபா 	அவள்	மனம்	எண்ணமிட்ட .

"இப்ேபா 	நான்	விமானக் டத்தில்	அவைரச்	சந்திப்	ேபன்	என் 	அவர்
எதிர்பார்க்கேவ	மாட்டார்.	என்ைனக்	கண்ட ம்	என்ன	நிைனத் க்	ெகாள்வார்!
நா ம்	எங்காவ 	ெவளி க் ப்	ேபாவதாக	எண்ணிக்	ெகாள்வாேரா?	அல்ல ,
என்ைனக்	கண்ட ம்	வியப்ைப	ெவளிக்காட் க்	ெகாள்ளாமல்	ெமௗனமாக	இ ந்
வி வாேரா?	நாேன	அவைர	அ கி	விஷயத்ைதக்	 றிய	பிற 	நிச்சயம்	அவர்
கம்	மகிழ்ச்சியால்	மல ம்.	ெராம்ப	தாங்ஸ்'	என் 	 ைறந்த 	நாைலந்
ைறயாவ 	 றாமல்	இ க்க	மாட்டார்.

அவள்	விமானக்	 டத்ைத	அைடந்த	சமயம்	மணி	பத்ேதகால்	தான்.	விமானம்



றப்ப வதற் 	இன் ம்	பதிைனந் 	நிமிஷ	ேநரம்	இ ந்த .

பார்வதி	உள்ேள	ேபாய்	அவைரத்	ேத ய	ேபா ,	அவர்	ெலளஞ்சின்	ஒ
ைலயிலி ந்த	ேசாபாவில்	அமர்ந் 	தம 	காரியதரிசி டன்

ேபசிக்ெகாண் ந்தார்.

பார்வதி	அவர்	எதிரில்	ேபாய்	நின்றேபா 	அவர்	வியப்ைப	ெவளிக்	காட்டாமல்
ேலசாகப்	 ன் வல்	 த்த	ப 	"வா ங்கள்!	நீங்க ம்	எங்காவ 	ெவளி ர்...''
என் 	விசாரித்தார்.

"தங்கைளப்	பார்க்கத்தான்...."	என் 	 றினாள்	பார்வதி.

'அப்ப 	என்ன	 க்கிய	விஷயம்?	இத்தைன	ேநரம்	கல் ரியில்	தாேன
இ ந்ேதன்?	அங்ேகேய	ேபசியி க்கலாேம?'	என் 	மனத்திற் ள்	ேயாசித்
எண்ணிக்ெகாண்டா ம்,	''என்ைனப்	பார்க்கவா?	அப்ப 	என்ன	 க்கிய	விஷயம்?''
என்றவர்,	''அேடேட,	நிற்கிறீர்கேள!	இப்ப 	உட்கா ங்கள்"	என் 	ேசாபாைவத்	தன்
ைகயினால்	தட் ப்	பார்வதிைய	அமரச்	ெசான்னார்.

மி ந்த	மகிழ்ச்சி டன்	அவர்	பக்கத்தில்	அமர்ந் 	ெகாண்ட	பார்வதி,	தன்
ைபயிலி ந்த	அவர்	 க் க்	கண்ணா ைய	எ த் ,	"இேதா	இைத	மறந் 	வந்
விட் ர்கள்!	இ 	ெராம்ப	அவசியமல்லலா?	ெவளி க் ப்	ேபா மிடத்தில்	இ
இல்ைலெயன்றால்	 க்கிய	காரியேம	தைடப்பட் ப்	ேபா ம்.	ேவ 	எைத
மறந்தா ம்	பரவா	வில்ைல.	ேவெறான் 	வாங்கிக்	ெகாள்ளலாம்.	 க் க்
கண்ணா ைய	நிைனத்த	ேநரத்தில்	வாங்கிவிட	 யாேத!	அதற்காகத்தான்
நாேன	எ த் க்ெகாண் 	அவசரமாக	வந் 	ேசர்ந்ேதன்!''	என்றாள்.

க் க்	கண்ணா ைய	மறந் 	வந் 	விட்ட	விஷயம்	ேச பதிக் 	அப்ேபா 	தான்
ரிந்த .

''அடாடா!	மிக்க	நன்றி!	நாைளக் 	 க்கியமான	டா 	ெமன்ட் கைளெயல்லாம்
ப த் க்	ைகெய த் ப்	ேபாட	ேவண் ம்.	அந்த	ேநரத்தில்	இ 	இல்ைலெயன்றால்
ெராம்பத்	த மாற்றமாய்ப்	ேபாயி க் ம்.	இதன்	 க்கியத்ைத	உணர்ந் 	தாங்கள்
இவ்வள 	அக்கைறேயா 	இைதக்	ெகாண் 	வந் 	ெகா த்ததற் த்
தங்க க் 	எப்ப 	நன்றி	 வெதன்ேற	ெதரியவில்ைல	''	என்றவர்,	''....ம்....	விழா
ெராம்பச்	சிறப்பாக	நடந்த .	ஏற்பா 	அைதக்	காட் ம்	சிறப்பாயி ந்த ''
என்றார்.



”தங்கள்	ேபச் 	விழா க்ேக	சிகரம்	ைவத்த 	ேபால்	அைமந் 	விட்ட ''	என்
பார்வதி	பதில்	 றினாள்.

அவர்களிைடய	சம்பாஷைண	இரண் 	அல்ல 	 ன் 	நிமிடேம	நீ த்த .
இதற் ள்	”பம்பாய்	ெசல் ம்	பிரயாணிகள்	விமானத் க் ச்	ெசல்ல ம்''	என்ற
அசரீறி	அறிவிப் 	ஒலித்த .

''நான்	வரட் மா?''	என் 	எ ந் 	நின் 	ைக ப்பி	வணங்கி	விட் 	விமானத்ைத
ேநாக்கி	நடக்கலானார்	ேச பதி.	பார்வதியின்	 கம்	ஏன்	ஒளியிழந் 	உற்சாக
மிழந் 	ேபாயிற் ?

விமானத்தில்	ேபாய்	அமர்ந் 	ெகாண்ட	ேச பதி,	கண்ணா ப்	பலகணியின்
வழியாகப்	பார்வதிையேய	பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்.	உ தி	உைறந்த	அந்த
உள்ளத்ைத	ஏேதா	ஒன் 	அைசத்த .	பார்வதி டன்	சிறி 	ேநரம்தான்
ேபசிக்ெகாண் ந்தார்.	ஆயி ம்	அவைள	விட் ப்	பிரி ம்ேபா 	ெவ 	நாள்
பழகிவிட்ட	ஒ வைரப்	பிரிந் 	ெசல்வைதப்	ேபான்ற	உணர் 	ஏற்பட்ட .

அவ க் .	ஆ மாதங்க க் 	 ன்	 தல்	தடைவயாக	அவள்	தன்ைனப்	ேபட்
காண	வந்த ,	தன்னிடம்	 ற்றி	வைளக்காமல்	விஷயத்ைதச்	சட்ெடன்
ெதாடங்கிச்	 க்கமாகப்	ேபசிய ,	இன் 	ேமைடயில்	தன்ைன	அறி கப்
ப த்திய ,	 ன்	ேயாசைன டன்	 க் க்	கண்ணா ைய	எ த் 	வந்
ெகா த்த 	எல்லாேம	அவர்	உள்ளத்தில்	இனிைமயான,	ப ைமயான
நிைன களாகப்	பதிந் 	விட்டன.	தன்ைன	அறியாமேல	அவளிடம்	தன்	மனம்
லயித்தி ப்பைத	உணர்ந்தார்.	'அ 	ஏன்?’	என் 	தன்ைனேய	ேகட் க்	ெகாண்டார்.
அ 	அவ க்ேக	 ரியவில்ைல.

விமானம்	ெவ 	உயரத்தில்	பறந் 	ெகாண் ந்த .	தன்ைன	மறந்த	நிைலயில்
அந்த	விமானத்ைதேய	பார்த் க்	ெகாண் 	சிைலயாக	நின்றாள்	பார்வதி.
-----------------		
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மா ப்	ப களின்	மீ 	ேவகமாக	வந் 	வி ம்	காைலப்	பத்திரிைகயின்	சலசலப் ,
பக்கத் 	வீட் ப்	ப மாட் ன்	கனிந்த	 ரல்,	பால்	 ப்ேபா	ைசக்கிள்	மணி	ஓைச,
பார்வதி	வீட் க்	க காரம்	மணி	ஆற க் ம்	 நாதம்	-	இைவ	யா ம்	ஒேர
சமயத்தில்,	சற் 	 ன்பின்னாக	நைடெப ம்	அன்றாட	நிகழ்ச்சிகள்.

அந்தப்	பிெரஞ் 	நாட் க்	க காரத்தின்	ஒலி	பார்வதிக் ப்	 திதல்ல.	ஆனால்
இன் 	மட் ம்	அதன்	ஒலி	அவள்	ெசவிக க் 	இனிைமயாக ம்,	இதயத் க்
இதமாக ம்	இ ப்பாேனன்?

அந்தக்	க காரத்ைதக்	கா ம்	ேபாெதல்லாம்	பார்வதிக் த்	தன்	கல் ரியில்
நீண்ட	காலமாகப்	பிெரஞ் 	ெமாழி	ஆசிரிையயாகப்	பணியாற்றி	வ ம்	மிஸஸ்
அகாதாவின்	உ வம்	நிைனவில்	ேதான் ம்.	உடேன,	அவள்	 ைடையப்	பிரித் க்
ெகாண் 	இட 	காைல	விந்தி	விந்தி	நடக் ம்	காட்சிதான்	கண்ெணதிரில்
நிற் ம்.

இந்தக்	க காரத்ைதப்	ேபாலேவ	தன்	கடைமையத்	தவறாமல்	ெசய் 	வ ம்
அகாதாவினிடத்தில்	பார்வதிக் த்	தனிப்பட்ட	மதிப் ம்	மரியாைத ம்	உண் .

பார்வதி	ஏேதா	ஓர்	உணர்ச்சிக் 	வசமாகி,	அைமதி	இழந்த	நிைலயில்
அங் மிங் ம்	நடமா க்	ெகாண் ந்தாள்.

....	 தல்	நாள்	இர 	விமானக்	 டத் க் 	விைரந் 	ெசன் 	 க் க்
கண்ணா ையச்	ேச பதியிடம்	ெகா த்த	ேபா 	’அடாடா,	மிக்க	நன்றி'	என்
மலர்ந்த	 கத் டன்	அவர்	வாங்கிக்	ெகாண்ட ம்,	’தங்கள்	ேபச் 	விழா க்ேக
சிகரம்	ைவத்த 	ேபால்	அைமந் 	விட்ட '	என் 	அவள்	 றிய ம்,	அவர்	தங்கள்
ஏற்பா 	மிக	மிகச்	சிறப்பாயி ந்த '	என் 	அவைளப்	 கழ்ந்த ம்...	பார்வதியின்
உள்ளத்தில்	ஒ 	ெப ம்	 ரட்சிைய	உண்டாக்கி	இ ந்த .

உள்ளத்தில்	 ந் விட்ட	அந்தப்	 ைமயான	உணர்ைவ,	ெநஞ்சத்ைத	அைலக் ம்
சஞ்சலத்ைத	ஆரம்பத்திேலேய	அழித் விட	 யன்றாள்.	ஆனால்	 யவில்ைல,
ேசாடா	 ட் யின்	ெநஞ் க் ள்ேள	 ந் 	ஊசலா ம்	கண்ணா க்
ேகாலிையப்ேபால்	அந்த	உணர் 	-	அவைள	யறியாமல்	அவள்	இதயத்தில்	 ந்
அைழத் க்	ெகாண் ந்த .	அைத	அவஅ	வி ங்கி	ஜீரணம்	ெசய்



ெகாள்ளேவா,	ெவளிேய	 ப்பி	விடேவா	 யாமல்	தவித்தாள்.

கண்ணா யின்	 ன்	ெசன் 	அதில்	பிரதிபலித்த	தன்	உ வத்ைதேய	சற் 	ேநரம்
உற் ப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தாள்.	தன்	பிம்பத்ைத	அதில்	கண்டேபா
பார்வதியின்	ேவதைன	அதிகரித்த ,	உண்ைமயாகேவ	தனக் 	வயதாகி
விட்டதா?	அேதா	இட 	காதின்	ஓரமாக	இரண்ெடா 	நைர டத்
ெதரிகின்றனேவ!	ெம வாகத்	தன்	இட 	கா ப்	பக்கமாகத்	தடவிப்
பார்த் க்ெகாண்டாள்.	'ஓ!	கண்ணா யில்	இட 	 றம்	என்றால்,	தனக் 	அ
வல 	 றம்	அல்லவா?’	-	ெமத்தப்	ப த்த	பார்வதிக் ,	டாக்டர்	 மாரி	பார்வதிக்
B.A.,	B.Ed.	PhD	(Lonodon)	Dip	in	Anthropology	ேபான்ற	நீண்ட	பட்டங்கைளப்
ெபற்றி ந்த	அறிவாளி	பார்வதிக் 	அப்ேபாதி ந்த	மனநிைலயில்	இந்தச்	சின்ன
விஷயம் டத்	ெதரியாமற்	ேபாயிற் !	தனக் த்	தாேன	அ தாபத் டன்	ஒ
ைற	சிரித் க்ெகாண்டவளாய்,	ேமைஜ	மீதி ந்த	காைலப்	பத்திரிைகைய

எ த் ப்	 ரட் னாள்.	அதிலி ந்த	எ த் கள்	நீரிேல	கைரந்தைவ	ேபால்
ெதளிவின்றித்	ெதரிந்தன.

"ஓ!	கண்ணா 	அணிந் 	ெகாள்ளாமல்	அல்லவா	ப க்கிேறன்?'	என்
தனக் த்தாேன	 றிக்ெகாண் 	கண்ணா ைய	எ த் ப்	ேபாட் ப்	பார்த்தேபா
எ த் கள்	மணி	மணியாய்ப்	பளிச்சிட்டன.

'நிஜமாகேவ	எனக் 	வயதாகி	விட்டதா?	இல்ைல;	இல்லேவ	இல்ைல.	வய ,
வாலிபம்	வேயாதிகம்	என்பெதல்	லாம்	நாமாகேவ	ஏற்ப த்திக்	ெகாண்ட	ஒ 	வரம்
தாேன?’

ேமைஜ	மீ 	கிடந்த	ஸ்ேகல்	ஒன் 	அவள்	கண்ணில்	படேவ,	அைதக்	ைகயில்
எ த் த்	தன்	இட 	உள்ளங்	ைகைய	அதனால்	தட் யப ேய,	'இேதா	இந்த
அங் லம்	காட் 	மரச்	சட்டத்தில்	நாமாகேவ	ேகா கைளப்	ேபாட் 	இைத	ஸ்ேகல்
என் 	 கிேறாம்.	இந்தக்	ேகா கள்	நாம்	ேபாட்டைவ,	இைவ	இல்ைலெயன்றால்
இ 	ெவ ம்	மரச்	சட்டம்தாேன?’

’அைதப்	ேபாலேவ	நாமாகேவ	நம்	ஆ ைள	வய களால்	வ த் 	வரம் 	கட் க்
ெகாண் க்கிேறாம்.	அந்த	வரம் கள்	இல்ைலெயன்றால்,	நாம்	நாமாகேவ	தான்
இ ப்ேபாம்	வயதாகி	விட்ட 	என்பைத	நாம்	எப்ேபா 	உணர்கிேறாம்.	நம்	வயைதப்
பற்றிச்	சிந்திக் ம்ப யான	காரியங்கள்	 க்கி ம்ேபா தான்.	இப்ேபா 	ஏேதா
ஓர்	உணர் 	என்	உள்ளத்தில்	 ந்தி க்கிற .	அந்த	உணர்ேவ	என்	வயைதப்	பற்றிச்
சிந்திக்கத்	 ண் கிற .	இத்தைன	கால ம்	அந்த	உணர் 	என்னிடம்
இல்லாததால்	என்	வய 	பற்றிய	எண்ணேம	எனக் த்	ேதான்றவில்ைல.	ேகாலி



விைளயா ம்	ஏ 	வய ச்	சி வைனக்	கா ம்ேபா 	ெத வில்	நடந் 	ெசல் ம்
வாலிபன்	தனக் 	வயதாகி	விட்டதாக	எண் கிறான்.	கல் ரியில்	ப க் ம்
மாணவைனப்	பார்க் ம்ேபா 	காரியாலயத்தில்	ேவைல	ெசய் ம்	 மாஸ்தா
தனக் 	வயதாகி	விட்டெதன் 	க கிறான்.	ஆகேவ,	ஏேதா	ஒன்ைற	ஒப்பிட் ப்
பார்க் ம்ேபா தான்	வய 	பற்றிய	சிந்தைன	நமக் 	ஏற்ப கிற .

த்தகப்	ப ப்பிேலேய	இ கா ம்	இரண்டறக்	கலந் 	கிடந்த	பார்வதிக் த்	தன்
வய 	பற்றிச்	சிந்திக் ம்	சந்தர்ப்பேம	ஏற்படவில்ைல.	ப ப் க் ம்,	ஆராய்ச்சிக் ம்
வய 	இைட றாக	இ ப்பதில்ைல.	உண்ைமயில்	வய 	ஆக	ஆகத்தான்	அறி
விசாலமைடகிற .	அறிவின்	விசாலம்	ஆராய்ச்சிக் 	உத கிற .	எனேவ
வயதாகிறேத	என்ற	எண்ணேம	ேதான் வதில்ைல.

தி	 த்தமாக	ஒலித் க்	ெகாண் ந்த	பார்வதியின்	வாழ்க்ைகயில்	ஏேதா
ஒன் 	 க்கிடேவ	இப்ேபா 	அவள்	விழிப்பைடந் 	வயைதப்பற்றி
எண் கிறாள்.

பார்வதி	மீண் ம்	ேயாசிக்கத்	ெதாடங்கினாள்.	"நீங்கள்	ஒளைவையப்	ேபால்
அறிவாளிகளாக	விளங்க	ஆைசப்பட	ேவண் ம்.	ஆனால்	ஒளைவ	மாதிரி
கலியாணேம	ேவண்டாம்	என் 	ெசால்லி	விடக் டா .''

இந்த	வார்த்ைதைய	அவர்	மாணவிக க் 	மட் ம்தான்.	 றினாரா?	அல்ல
என்ைன ம்	மனத்தில்	ைவத் க்ெகாண் 	மைற கமாகக்	 றினாரா?
அப்ப யானால்	அதன்	உட்	க த் ?...	பார்வதிக் 	விளங்கவில்ைல.

கீேழ,	லதா	மங்ேகஷ்கரின்	பாட் 	ஒன்ைற	ராஜா	சீட் க்	 ரலில்	இனிைமயாகப்
பா க்	ெகாண் ப்ப 	பார்வதியின்	காதில்	வி ந்த .	அதிலி ந்ேத	அவன்	பாத்
மில்	 ளித் க்	ெகாண் க்கிறான்	என்பைதப்	பார்வதி	ஊகித் க்

ெகாண்டாள்.	 ளிக் ம்ேபா தான்	அவ க் க்	 ஷியாகப்	பாட	வ ம்.	ராஜாவின்
சீட் 	அன் 	அவ க் ப்	பி த்தி ந்த .

ஏேத ம்	ஒ 	 த்தகத்ைத	எ த் ப்	ப ப்பதன்	 லம்	அைமதிையப்	ெபற
எண்ணிய	பார்வதி	 த்தக	அலமாரிையத்	திறந் 	ைகக் 	வந்த	ஏேதா	ஒ
த்தகத்ைத	எ த்தாள்.

சீனப்	ேபரறிஞர்	லின் டாங்	எ திய	' யலில்	ஓர்	இைல’	என் ம்	 த்தகம்	வந்த .
அைதக்	கண்ட	பார்வதி,	'ஏறக்	 ைறய	என்	உள்ள ம்	இப்ேபா 	 யலில்	சிக்கிய
இைலயாகத்தான்	இ க்கிற '	என் 	தனக் த்	தாேன	 றிக்	ெகாண்டாள்.



த்தகத்ைதப்	பிரித்தாள்.	அ 	எந்த	இடத்தில்	பிரிந்தேதா	அந்தப்	பக்கத்திலி ந்த
வரிகைளப்	ப க்கத்	ெதாடங்	கினாள்.

''மனித ைடய	 தல்	நாற்ப 	ஆண் க்கால்	வாழ்க்ைகயில்	ேசாதைனகள்
நடக்கின்றன.	அ த்த	நாற்ப 	ஆண் 	வாழ்க்ைக	அவற்ைறப்	பரிசீலித் 	மார்க் ப்
ேபா கிற !

பார்வதி	சிரித் க்	ெகாண்டாள்.	’எனக் ப்	பரீட்ைசேய	இப்ேபா தாேன
ஆரம்பிக்கப்பட் க்கிற .	அைதப்	பரிசீலித் 	மார்க் ப்	ேபாட	நான்
ம பிறவிதான்	எ த்தாக	ேவண் ம்.'

அவள்	பலகணியின்	வழியாக	வாசைல	எட் ப்	பார்த்த	ேபா 	விசிறி	வாைழ
	ெவன் 	அழகாக	ஓங்கி	வளர்ந் 	காற்றிேல	அைசந்தா க்

ெகாண் ந்த .	ராஜா	ெபரிய	கத்தரிக்ேகால்	ஒன்றால்	அதன்	இைலகைளத்
ண் த் க்ெகாண் ந்தான்.

''ராஜா	!	ஏன்	அந்த	இைலகைள	ெவட் கிறாய்?”	பார்வதி	ேகட்டாள்.

''இதில்	இரண் 	இைலகள்	மட் ம்	ப த் 	மரத்தின்	அழைகேய	ெக க்கிற ,
அத்ைத!...”	என்றான்	ராஜா.

பார்வதி	 க் ற்றவளாய்	நைரத் ப்	ேபான	தன்	 ந்தல்	இைழகைளத்	தடவிப்
பார்த் க்ெகாண்டாள்.

அ த்த	கணேம	அவ ைடய	ெகளரவமான	ேதாற்றம்,	 கத்தில்	நிலவிய	அைமதி,
உள்ளத்தில்	உைறந்த	உ தி,	கல	கலெவன்ற	 ழந்ைதச்	சிரிப் 	எல்லாம்	நிைனவில்
ேதான்றி	ெநஞ்சத்ைத	நிைறத்தன.

கீேழயி ந் 	வந்த	சாம்பிராணிப்	 ைகயின்	ெதய்விக்	மணம்,	மணி	ஒன்பதைர
ஆகி	விட்ட 	என்பைத	உணர்த்திய .

பார்வதி	கீேழ	இறங்கிச்	ெசன் 	அவசரம்	அவசரமாகச்	சாப்பாட்ைட	 த் க்
ெகாண் ,	பகவான்	பரம	ஹம்சைர ம்	ேதவிைய ம்	வணங்கிவிட் ,	காைர
எ த் க்ெகாண் 	கலாசாைலக் ப்	 றப்பட்டாள்.	கார்	ேகட்ைடத்	தாண் ம்	ேபா
அங் 	உட்கார்ந்தி ந்த	ெசவிட் ப்	ெப மாள்	வழக்கம்ேபால்	எ ந் 	நின்
மரியாைத	ெச த்தினான்.	அவ ைடய	கார்	கலாசாைலயின்	காம்ப ண்ட்
ேகட்ைட	ெந ங் வதற் ம்	பிெரஞ் 	ெமாழி	ஆசிரிைய	மிஸஸ்	அகாதா	ஒற்ைறக்



காைல	'விந்தி	விந்தி'	நடந் 	ேகட் க் ள்	 ைழவதற் ம்	சரியாக	இ ந்த .
இந்த	நிகழ்ச்சிைய	யாேர ம்	காண	ேநரிட்டால்	தங்கள்	ைகக்	க யாரத்தில்	மணி
பத் 	அ க்க	ஐந் 	நிமிஷமா	என் 	பார்ப்பார்கள்.	இல்ைலேயல்	தி த்திக்
ெகாள்வார்கள்.

பார்வதிையக்	கண்ட ம்	சற் 	உடைலச்	சாய்த் 	"ஹல்ேலா	 ட்மார்னிங்''	என்
ைகைய	ஆட் யப ேய	 றினாள்	மிஸஸ்	அகாதா.	பார்வதி ம்	பழக்கப்ப 	”ெவரி
ட்மார்னிங்''	என் 	பதில்	வணக்கம்	ெதரிவித் 	விட் க்	காைரக்

ெகாண் ேபாய்த்	தன்	அைறக் 	ேநராக	நி த்தினாள்.	அப்ேபா 	அங்ேக	தயாராக
நின் 	ெகாண் ந்த	அட்ெடண்டர்	ரங்கசாமி	வழக்கம்	ேபால்	காரின்	கதைவத்
திறக்க	ஓ 	வந்தான்.	கடந்த	பத்தாண் 	காலமாகத்	ெதாடர்ந் 	நைடெபற் 	வ ம்
நிகழ்ச்சி	இ .

கல் ரி	எங்கி ம்	நிரம்பியி ந்த	மாணவிகளின்	ேபரிைரச்சல்,	காரின்	 ழல்	ஒலி
ேகட்ட ம்,	மந்திர	சக்திேபால்	அப்ப ேய	அடங்கிய .

ஆபீஸ்	அைறயில்	பார்வதியின்	வரைவ	எதிர்பார்த் ப்	பல	ேவைலகள்	காத் க்
கிடந்தன.	அவ்வளைவ ம்	ெசய் 	 க்க	அவ க் 	ஒ 	நாள்	ேபாதவில்ைல.
அ த்த	நான் 	நாட்கள்	வைர	அவள்	ஓய் 	ஒழி 	இல்லாமல்	உைழத்தாள்.	தான்
ெசய்ய	ேவண் ய	பணிகைள	அவள்	எப்ேபா ேம	தள்ளிப்	ேபாட்டதில்ைல.
கடைமயினின் 	வ வைதப்	ெப ம்	 ற்றமாகக்	க பவள்	ஆயிற்ேற	அவள்.

இைடயில்	ஒ 	மாத	காலமாக	விழா	சம்பந்தமான	ேவைலகள்	 க்கிட்
விட்டதால்,	அவளால்	வழக்கமான	கல் ரி	அ வல்கைளச்	சரிவரக்	கவனிக்க

யாமற்	ேபாய்	விட்ட .	இதற் 	ஓரள 	அவ ைடய	மன	நிைல ம்
காரணமாயி ந்தி க் ேமா	என்னேவா?

தன்ைனப்	ேபாலேவ	தன்	கல் ரி	மாணவிக ம்	நல்ெலா க்கங்கைள ம்
நற்பண் கைள ம்	கைடப்	பி த் 	நடக்க	ேவண் ெமன	அவள்	வி ம்பினாள்.
அந்த	உன்னத	லட்சியத் க்காக	அவள்	கல் ரி	மாணவிகளிைடேய	மிக ம்
கண் ப்பாக	நடந் 	ெகாண்டாள்.	மாணவிகள்	ேநரம்	கழித் 	கலாசாைலக்
வ வ ,	கலாசாைலக் ள்	இங் மங் ம்	நின் 	ேபசிக்ெகாண் ப்ப ,	ப க்க
ேவண் ய	ேநரத்தில்	அரட்ைட	அ ப்ப ,	வ ப் க் 	வராமல்	மட்டம்	ேபா வ
ேபான்ற	ேநர்ைமயற்ற	காரியங்கைளக்	காண	ேநரி ம்	ேபாெதல்லாம்	அத்தைகய
மாணவிகைள	அைழத் க்	க ைமயாக	எச்சரித் 	அ ப் வாள்.	'சாரதாமணிக்
கல் ரி	மாணவிகள்	ப ப்பிேல	திறைமயில்லாதவர்கள்'	என் 	ெபயர்	எ ப்பைத
அவள்	ெபா த் க்	ெகாள்ளத்	தயாராயி ந்தாள்.	ஆனால்	அவர்கள்



ஒ க்கமற்றவர்கள்	என் 	ெபயெர ப்பைத	அவள்	ஒ ேபா ம்
அ மதித்ததில்ைல.

பார்வதி	ெவளிப்	பார்ைவக் 	எவ்வள 	க ைமயாகத்	ேதான்றிய	ேபாதி ம்
அவ்வள க் 	அவ ைடய	இதயம்	மிக ம்	இளகியதாயி ந்த .	ஏைழ
மாணவிகளிடம்	அன் ம்	ஆதர ம்	காட் 	சிற்சில	சமயங்களில்	அவர்கள்	கல் ரிச்
சம்பளம்	கட்ட	 யாமல்	தவிக் ம்	ேபா 	அவர்க க் ப்	ெபா தவி	ெசய்ய ம்
அவள்	தயங்கியதில்ைல.

அன் 	ெவள்ளிக்கிழைம.	வழக்கத்ைதக்	காட் ம்	சீக்கிரேம	எ ந் 	விட்ட
பார்வதி,	காைலப்	பத்திரிைகயின்	வர க்காகக்	காத்தி ந்தாள்.	அப் றம்தான்
பக்கத் 	வீட் ப்	ப மா 	கத்திய .	பால்	 ப்ேபா	ைசகிள்	மணி	ஓைச	ேகட்ட .
பின்ேனா 	காைலப்	பத்திரிைக ம்	வந்த .	 தல்	காரியமாக	அைதப்	பிரித் க்
றிப்பாக	ஒ 	ப தி	ையத்	ேத னாள்.	அவள்	எதிர்பார்த்த	அந்தச்	ெசய்தி	அந்தப்

ப தியில்	இ ந்த .	ேச பதி	பம்பாயிலி ந் 	தி ம்பி	விட்டார்'	என் ம்	அச்
ேசதிையப்	ப த்தேபா 	பார்வதியின்	உள்ளத்தில்	மகிழ்ச்சி	ெபாங்கிய .	தினப்
பத்திரிைககளில்	எத்தைனேயா	காலமாகத்தான்	அந்தப்	ப தி	ெவளியாகிக்
ெகாண் க்கிற .	ஆனால்	இ வைர	அப்ப 	ஒ 	ப தி	அந்தப்	பத்திரிைகயில்
வந் 	ெகாண் ப்	பைத	அவள்	கண்ெண த் ம்	பார்த்ததில்ைல.

இப்ேபா 	மட் ம்	அந்தப்	ப தியில்	என்ன	கவர்ச்சி	வந் 	விட்ட !	அவர்	வந்
விட்டார்	என்பதில்	தனக் 	ஏன்	அத்தைன	மகிழ்ச்சி?

அன் 	காைல	கல் ரிக் ச்	ெசன்ற ம்	 ேகாளப்	பாடம்	நடத்தேவண் ய
ஆசிரிையக் 	உடல்	நிைல	சரியில்ைல	என் 	ெதரிந்த .	எனேவ,	அன் 	அந்த
ஆசிரிைய	நடத்த	ேவண் ய	வ ப் க் த்	தாேன	ேபாவெதன் 	 ெசய்
ெகாண்டாள்.	சரியாக	 ன் 	மணிக் ,	 றிப்பிட்ட	ேநரத்தில்	பி.எஸ்ஸி,
வ ப் க் ள்	 ைழந்தாள்	பார்வதி.	நாற்காலியில்	அமர்ந்தவள்	யாைரேயா
ேத வ 	ேபால்	ஒ 	 ைற	கண்ேணாட்டமிட்டாள்.	அந்த	ஒ 	பார்ைவயிேலேய
பாரதி	வ ப் க் ள்	இல்ைல	என்பைத	அறிந் 	ெகாண்டாள்.	ஆனால்	அவள்	ஏன்
வரவில்ைல	என் 	மாணவிகைள	விசாரிக்க	வில்ைல.	அதற் ப்	பதிலாக
ரிஜிஸ்தைர	எ த் 	அதற் 	 ந்திய	வ ப்பில்	பாரதி	ஆஜராகியி க்கிறாளா
என் 	பார்த் க்	ெகாண்டாள்.	அவள்	 ேகாள	வ ப் க் 	மட் ேம	மட்டம்
ேபாட் விட் ப்	ேபாயி க்கிறாள்	என்பைத	அறிந்த	ேபா 	பார்வதிக் 	உள் றக்

றிய .

''பாரதிைய	எங்ேக	காேணாம்?'	மி க் டன்	ஒலித்த 	பார்வதியின்	 ரல்.



"தைலவலி”	என் 	ெசால்லிவிட் ப்	ேபாய்விட்டாள்	ேமடம்''	என்றாள்	ஒ 	மாணவி.

”ஓேகா,	ஜாக்ரபி	பிெராபஸர்	வர	மாட்டாள்	என் 	ெதரிந்த ம்	தைலவலி	வந்
விட்டேதா?	இன் 	ெவள்ளிக்	கிழைமயல்லவா?	 ப்	படம்	பார்க்கப்	ேபாயி ப்பாள்.
சரி	சரி,	நாைளக் 	அவள்	வரட் ம்,	சரியான	 ைறயில்	பாடம்	கற்பிக்கிேறன்''
என் 	மனத்திற் ள்ளாகேவ	க விக்	ெகாண்டாள்	பார்வதி.
----------------		
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கல் ரி	ஆண் 	விழா	 ற் 	ஐந் 	நாட்கள்	 ட	ஆகவில்ைல.	பாரதி ம்
ராஜா ம்	இதற் ள்	 ன் 	 ைற	சந்தித் 	விட்ட மன்றி	ெவ நாைளய
சிேநகிதர்கைளப்ேபால்	பழக ம்	ெதாடங்கிவிட்டனர்.

அவர்க ைடய	சந்திப் கள்	 ன்	 ட் ேய	ேபசி	ைவத் க்ெகாண்டைவ	அல்ல.
ரகசியமான ம்	அல்ல.	இயற்ைகயாக,	சகஜமாக	அவர்கேள	எதிர்பாராமல்
ஏற்பட்டைவ	தான்.	ஒ வைரெயா வர்	சந்திக்க	ேவண் ெமன்ற	ஆவல்	அவர்கள்
உள்ளத்தில்	இ ந்த 	என்னேவா	உண்ைமதான்.	ஆயி ம்	அதற்காக	அவர்கள்
எவ்வித	 யற்சி ம்	எ த் க்	ெகாள்ளவில்ைல.

ெவள்ளிக்கிழைமயன் 	 ட	வ ப் க் 	மட்டம்	ேபாட் 	விட் ,	ெவளிேய	ேபாக
ேவண் ெமனப்	பாரதி	எண்ண	வில்ைல.	அப்ப ச்	ெசல்வ 	அவள்
வழக்க மில்ைல.	அன் 	அவைளத்	 ண் 	இ த்தவள்	அேத	கல் ரியில்
ேவெறா 	பிரிவில்	ப க் ம்	அவ ைடய	சிேநகிதி	மிஸ்	 லிப்தான்.	அந்த
ஆங்கிேலா	இந்தியப்	ெபண் க் 	அன் 	பிறந்த	தினமாைகயால்,	பாரதிைய
அவள்	ஐஸ்	கிரீம்	பார்ல க் 	வர-ேவண் ெமன் 	கட்டாயப்ப த்தினாள்.

”இன் 	என் ைடய	'பர்த்ேட';	உனக் 	ஆல்மண்ட்	க்ரீம்	வாங்கித்	தரப்ேபாகிேறன்.
அப் றம்	இரண் 	ேப 	மாகச்	சினிமா க் ப்	ேபாகலாம்''	என்றாள்	 லிப்.

ஐஸ்கிரீம்	ஆைச	எந்தப்	ெபண்ைணத்தான்	விட்ட ?	'ஆல்மண்ட்	க்ரீம்'	என்ற ேம
பாரதி	நாக்கில்	ஜலம்	ஊற,	'ஹய்யா...	ெவரி ட்!'	என்றாள்.	அப் றம்	சினிமா க் ம்
ேபாகலாம்	என் 	 லிப்	 றிய	ேபா ,	"என்ன	பிக்சர்?''	என் 	ேகட்டாள்	பாரதி.	

''லவ்	ஆன்	தி	ஹவாய்	பிரிட்ஜ்,''	என்றாள்	 லிப்.	

படத்தின்	ெபயர்	கவர்ச்சிகரமாகத்தான்	இ ந்த .	ஆனா ம்	பிரின்ஸிபா க் த்
ெதரிந் விட்டால்	என்பைத	எண்ணியேபா 	பாரதிக் ப்	பகீர்	என்ற .

”எனக் 	இப்ேபா 	ஜாக்ரபி	க்ளாஸ்	இ க் 	 லிப்!	எக்ஸ்க் ஸ்மி”	என்றாள்	பாரதி.

”பரவாயில்ைல;	ப்ளீஸ்	;....	ப்ளீஸ்!”	என் 	மன்றா ய	ப ேய	பாரதியின்	கரங்கைளப்
பற்றி	இ த்தாள்	 லிப்.



"அப்ப யானால்	ஒ 	கண் ஷன்.	சினிமா க் 	நான்	தான்	 க்ெகட்	வாங் ேவன்''
என்றாள்	பாரதி.

"ஓ	எஸ்''	என் 	ஒப் க்	ெகாண்டாள்	 லிப்.

இ வ ம்	பார்ல க் ச்	ெசன் 	ஆ க் 	இரண் 	கப்	ஐஸ்க்ரீைமத்	தீர்த் க்
கட் ய	பிற ,	அ த்தாற்ேபாலி ந்த	சினிமாத்	திேயட்ட க் ள்	 ைழந்தார்கள்.
பாரதி	தான்	 க்ெகட்	வாங்கினாள்.

உள்ேள	ேபானேபா 	'ஏர்	கண் ஷன்	 ைம ம்,	’கம்	ெஸப்டம்பர்’	கானத்தின்
இனிைம ம்	அவர்கைள	வர	ேவற்றன.	இ வ ம்	ஒ 	 ைலயாகப்	ேபாய்
அடக்கமாக	உட்கார்ந் 	ெகாண்டார்கள்.	மிஸ்	 	லிப்	மட் ம்	உற்சாக	மி தியில்	தன்
கால்களால்	தைரையத்	தட் த்	தாளம்	ேபாட்டப ேய,	''ஐ	லவ்	திஸ்	ஸாங்	ெவரி	மச்!''
என்றாள்.

யாராவ 	தன்ைனக்	கவனித் விடப்	ேபாகிறார்கேள	என்ற	திகிலில்
உட்கார்ந்தி ந்த	பாரதி,	'எனக் 	ெராம்ப ம்	பயமாயி க் 	 லிப்''	என்றாள்.
"பயப்படாேத!	ஹிச்காக்	படம்	தான்	பயப்பட ம்.	மர்டர்,	மிஸ்டரிெயல்லாம்	வ ம்.
இ 	 க்க	 க்க	லவ்	ஸ்ேடாரியாச்ேச!''	என்றாள்	 லிப்.

"சற் 	ேநரத் க்ெகல்லாம்	விளக் கள்	அைணக்கப்பட் ப்	படம்	ஆரம்பமாயிற் .
இ வ ம்	ஆ க்ெகா 	 விங்கத்ைத	வாயில்	ேபாட் ச்	 ைவத்தப ேய	படத்ைத
ரசிக்கத்	ெதாடங்கினர்.	ேநரம்	ஆக	ஆகத்	திேயட்டரில்	நிலவிய
இ ட் க் ள்ேளேய	ஒ 	ெதளி 	பிறந்த .	அத்ெதளிந்த	இ ட் ல்	தனக் த்
ெதரித்தவர்கள்	யாராவ 	வந்தி க்	கிறார்களா	என் 	பாரதி	 ற் ற் ம்
கண்ேணாட்டமிட்ட	ேபா .	ஆமாம்	-	ராஜா	சற் த்	 ரத்தில்	உட்கார்ந்தி ந்தான்!
அவைனக்	கண்டதில்	அவ க் 	மகிழ்ச்சி	தான்.	ஆனா ம்	தான்	படம்	பார்க்க
வந்தி க் ம்	விஷயம்	அவ க் த்	ெதரிந் விடப்	ேபாகிறேத	என்
கவைலப்பட்டாள்.

காரணம்,	இரண் 	நாட்க க் 	 ன்னால்	அவன்	பாரதிையச்	சந்தித்தேபா ,
'படம்	பார்க்க	வ கிறாயா?’	என் 	அைழத்தான்.	அவள்	ெசல்ல	ம த் விட்டாள்.
இப்ேபா 	மட் ம்	தான்	வந்தி ப்பைதக்	கண்டால்,	ராஜா	என்ன	நிைனத் க்
ெகாள்வான்?

இைடேவைளயில்	தற்ெசயலாகப்	பின் றம்	தி ம்பிய	ராஜா,	அங்ேக	பாரதி



உட்கார்ந்தி ப்பைதப்	பார்த்த ம்	வியப்பில்	ஆழ்ந் 	ேபானான்.	ஆயி ம்	படம்
ம்வைர	அவன்	அவைளக்	கண் ெகாள்ளேவ	இல்ைல.	பாரதிக் 	அ

மிக ம்	தி ப்தியாக	இ ந்த .	எங்ேக	தன்ைனக்	கண்ட ம்	பாய்ந்
வந் வி வாேனா	என் 	பயந்த	அவ க் ,	அவ ைடய	ெப ந்தன்ைமயான
ேபாக் 	நிம்மதிைய	அளித்த .

பாரதி,	ேலசாகத்	தன்	கண்	இதழ்கைள	உயர்த்தி	அவன்	என்ன	ெசய்கிறான்	என்
கவனித்தாள்.	அவன்	ேதநீைரச்	 டச் டக்	 த் விட் 	நாக்ைகச்	 ட் க்
ெகாண் 	திணறினான்.	'ராஜா	எதி ேம	ெகாஞ்சம்	அவசரப்	 த்திக்	காரர்.	அன்
அவசரப்பட் 	ஆணி	அ க் ம்ேபா 	ைகைய	ந க்கிக்	ெகாண்டார்.	இன்
அவசரப்பட் 	நாக்ைகச்	 ட் க்	ெகாண் க்கிறார்'	என் 	எண்ணியேபா
அவ க் 	அவன்	மீ 	இரக்கேம	உண்டாயிற் .	இன்ெனா 	நாள்	அவன்
வாணலியில்	ெவந் 	ெகாண் ந்த	ேகாஸ்	கறிையப்	 ைகயப்	 ைகய	வாயில்
ேபாட் க்ெகாண் 	தவித்த	தவிப் 	பாரதிக் த்	ெதரியா .

படம்	சீக்கிரேம	 ந் விட்ட .	நன்றாயி க்கிறேதா,	இல்ைலேயா	இங்கிலீஷ்
படங்களில்	இ 	ஒ 	ெபரிய	ெசளகரி	யம்.	ராஜா	எல்ேலா க் ம்	 ன்னால்	எ ந்
ெவளிேய	ெசல்வைதப்	பாரதி	கவனிக்கத்	தவறவில்ைல.	அவன்	திேயட்டர்	வாசலில்
ேபாய்	ஒ 	 றமாக	ஒ ங்கி	நின் ெகாண்	டான்.	பாரதியாகேவ	தன்ைனக்
கண் விட் ப்	ேபசினால்,	தா ம்	ேப வ .	இல்ைலெயன்றால்	ேபசாமேலேய
விட் க் ப்	ேபாய்வி வ 	என்ற	 டன்	அவன்	காத்தி ந்தான்.	ெவளிேய	வந்த
லிப் ம்	பாரதி ம்	பஸ்	ஸ்டாண் ல்	ேபாய்	நின் 	ெகாண்டனர்.	 லிப்பின்	 ள்
ளான	ெபான்னிற	மயிர்க்	கற்ைறகள்	அவன்	கவனத்ைத	ஈர்த்தன.	இந்த

ஆங்கிேலா	இந்தியப்	ெபண்க க் த்தான்	ஆண்டவன்	எப்ப 	ஞாபகமாகப்
ெபான்னிறக்	 ந்தைலப்	பைடக்கின்றாேனா	என	வியந் 	ெகாண்டான்.	நல்ல
ேவைளயாக	 தலில்	 லிப்பின்	பஸ்	வந் விடேவ,	”நான்	வ கிேறன்	பாரதி!	ைப,
ைப!''	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	அவள்	பஸ்	ஏறிச்	ெசன் விட்டாள்.	அ த்த
கணேம	பாரதியின்	கண்கள்	ராஜாைவத்	ேத ன.

அவன்	தான்	அவசரக்காரன்	ஆயிற்ேற!	பாரதி	அவைன	அைழக் ம்	வைர
காத்தி ப்பானா?

"என்ன	பாரதி	!	படம்	எப்ப 	இ ந்த .	ைட ல்	பிரமாதம்	இல்ைலயா?'	என்
ேகட் க்ெகாண்ேட	அவள்	அ கில்	ெந ங்கி	வந் விட்டான்.

”ைட ல்	தான்	பிரமாதம்.	படம்	 மார்தான்.	ஒேர	ேபார்.	தைலவலி”	என்றாள்	பாரதி.



”அேதா	அந்த	ஓட்ட க் ள்	ெசன் 	காப்பி	சாப்பிடலாம்,	வா.	தைலவலி	பறந்
வி ம்”	என் 	சற் த்	 ரத்தில்	ெதரிந்த	ஓட்டைலக்	காட் னான்	ராஜா.

”ேநரத்தில்	வீட் ற் ப்	ேபாக	ேவண் ம்”	என்றாள்	பாரதி.

"டாக்ஸியில்	ேபாய்	விடலாம்,	கவைலப்படாேத"	என்	தன்	ராஜா.

இ வ ம்	அந்த	ஓட்ட க் ள்	 ந் 	திறந்த	ெவளி	மா க் ப்	ேபாய்	ஒ
ைலயில்	ேபாடப்பட் ந்த	வட்ட	ேமைஜக் 	 ன்னால்	உட்கார்ந் 	ெகாண்டனர்.

”அெதன்ன	 த்தகம்	ராஜா?”	எனக்	ேகட்டாள்	பாரதி.

"ஏேதா	'பிலாஸபி’யாம்.	ைலப்ரரியிலி ந் 	வாங்கி	வரச்	ெசால்லியி ந்தாள்
அத்ைத''	என் 	 றிச்	சலிப் டன்	அப் த்தகத்ைத	ேமைஜ	மீ 	ேபாட்டான்	ராஜா.
பாரதி	அைத	எ த் ப்	 ரட் னாள்.

''நாம்	இ வ ம்	சினிமா	பார்த் விட் 	வ கிேறாம்	என் 	ெதரிந்தால்,	எங்க
அப்பா ம்	உங்க	அத்ைத ம்	என்ன	ெசய்வாங்க	ெதரி மா?''

"ஏன்ன	ெசய்வாங்க?	படம்	எப்ப 	இ க்கிற 	என் 	ேகட்பாங்க!	நன்றாயி க்கிற
என் 	ெசான்னால்	அவங்க ம்	ேபாய்ப்	பார்ப்பாங்க''	என்றான்	ராஜா.

''பார்ப்பாங்க,	பார்ப்பாங்க!	நம்ம	ெரண் 	ேபைர ம்	வீட்ைட	விட்ேட	 ரத்தப்
பார்ப்பாங்க.”

"நீ	கவைலப்படாேத!	பிரின்ஸிபால்	எங்க	அத்ைத	தாேன!”

இச்சமயம்.	சர்வர்	வந் 	'என்ன	ேவண் ம்?'	என் 	விசாரித்தான்.

"நீ	என்ன	சாப்பி கிறாய்	பாரதி?”

''ெவ ம்	காப்பி	ேபா ம்.''

”ேவ 	ஏதாவ 	சாப்பிட்ேடன்.	உனக் 	என்ன	பி க் ம் 	ெசால் .''

”உங்க க் 	எ 	பி க் ேமா,	அைதேய	ெகாண் 	வரச்	ெசால் ங்க”	என்றாள்
பாரதி,



”எனக்கா?	எனக் ப்	பி க்காத 	இந்த	உலகத்திேல	ஒண்ேன	ஒண் தான்''
என்றான்	ராஜா.

''என்ன	அ ?''

”பயித்தியம்	தான்	பி க்கா ”	என்றான்	அவன்.	டம்ளரிலி ந்த	தண்ணீைரக்
க்க	இ ந்த	பாரதி	பகீெரனச்	சிரித் விட்டாள்.

"நல்ல	ேவைள!	இந்த	ேஜாக்ைக	நீ	தண்ணீர்	 க் ம்ேபா 	ெசால்லியி ந்தால்
என்ன	ஆகியி க் ம்!”	என்றான்	ராஜா.

''கால்	டம்ளர்	தண்ணீர்	நஷ்டமாகியி க் ம்''	என் 	ெசால்லிச்	சிரித்தாள்	பாரதி.

சர்வைரப்	பார்த் ,	”உனக் ப்	பி த்தமானைதக்	ெகாண் 	வாப்பா!''	என்றான்
ராஜா.

”எனக் 	இந்த	ஓட்டலில்	ேபா வ 	எ ேம	பி க்	கா 	ஸார்!''	என்றான்	சர்வர்.

”சரி;	அப்ப யானால்	இரண் 	கப்	காப்பி	மட் ம்	ெகாண் 	வா,	ேபா ம்''	என்றாள்
பாரதி.

காப்பி	வ கிறவைர	பாரதியின்	ஜாக்ரபி	 த்தகத்ைத	எ த் ப்	 ரட் க்
ெகாண் ந்தான்	ராஜா.

காப்பி	வந்த ம்	அைத	அ ந்தியப ேய	அவன்	வானத்ைதப்	பார்த்தேபா ,
வானெமங் ம்	க ேமகங்கள்	கவிந் 	ெகாண் ந்தன.

”இ க்கமாக	இ க்கிற .	மைழ	வந்தா ம்	வரலாம்''	என்றாள்	பாரதி.

”வந்தா ம்	என்ன?	வந் 	ெகாண்ேட	இ க்கிற ''	என்றான்	ராஜா.

அவன்	ெசால்லி	 ப்பதற் ள்ளாகேவ	படபடெவன் 	மைழத் ளிகள்	ேமைஜ
விரிப்பின்	மீ 	சிதறின.	இ வ ம்	அவசரம்	அவசரமாகப்	 த்தகங்கைளத்

க்கிக்ெகாண் 	ெத க் 	விைரந் 	ேபாய்	ஒ 	டாக்ஸிையப்	பி த் க்
ெகாண்டனர்.



தான்	மட் ம்	தனியாகப்	பஸ்ஸில்	ேபாய்விடலாம்	என் தான்	பாரதி	 தலில்
திட்டமிட் ந்தாள்.	மைழ ம்	ராஜா ம்	ேசர்ந் 	சதி	ெசய்த ேபால்	அவள்
எண்ணத்
ைதேய	மாற்றி	விட்டார்கள்.

டாக்ஸி	பாரதியின்	வீட் 	வாசலில்	ேபாய்	நின்றேபா 	மைழ	ேசாெவனக்	ெகாட் க்
ெகாண் ந்த .	நல்ல	ேவைளயாக	அவள்	ராஜா டன்	வந் 	இறங்கியைத
ஒ வ ம்	கவனிக்கவில்ைல.

அப்ேபா 	மணி	ஏ 	ஆகிவிடேவ,	நன் 	இ ட் ப்	ேபாயிற் .	டாக்ஸியிலி ந்
இறங்கிய	பாரதி	பங்களா க் ள்	ேபாவதற் ள்	ேலசாக	நைனந் 	விட்டாள்.	ெநஞ்
பட	படக்க	அவள்	உள்ேள	ெசல் ம்ேபாேத	அப்பா	அவ ைடய	அைறயில்
இ க்கிறாரா	என் 	கவனித் க்	ெகாண்டாள்.

”அைறக்	கத 	ஒ 	ெபன்ஸில்	கனத் க் 	ேலசாகத்	திறந்தி ப்ப 	ெதரிந்த .
திறந்த	கதவின்	இ க் 	வழியாக	ெவளிப்பட்ட	மின்	ஒளி	தாழ்வாரத்தில்
ப ந்தி ந்த .

உள்ேள	மின்	விசிறி	 ழன் 	ெகாண் ப்பைத ம்,	அப்பா	ஏேதா	ேவைலயில்
ழ்கியி ப்பைத ம்	கண்டேபா 	அவள்	தி க்கிட்டாள்.	”அப்பா க் க்	கா

ெராம்பக்	 ர்ைம.	வாசலில்	டாக்ஸி	வந் 	நின்றேபா 	அவர்	கட்டா	யம்	அைதக்
கவனித்தி ப்பார்.	தன்ைன	அைழத் 	ஏன்	இத்தைன	ேநரம்?	எங்ேக
ேபாயி ந்தாய்?'	என் 	விசாரித்	தால்	என்ன	பதில்	ெசால் வ 	என்ற	திகி டன்
ெம வாகப்	 ைன	ேபால்	நடந் 	ெசன்றாள்.

"பாரதி!''	ேச பதிதான்	அைழத்தார்.	அவர்	 ரலில்	எப்ேபா ேம	நயம்
இ ந்ததில்ைல.	இன் 	வழக்கத்ைதக்	காட் ம்	சற் 	க ைமயாகேவ	ஒலித்த .

பரம	சா ைவேபால்	அவர்	எதிரில்	ேபாய்	நின்றாள்	பாரதி.

"இத்தைன	ேநரம்	எங்ேக	ேபாயி ந்தாய்?'	ேச பதி	ேகட்டார்.

”காேலஜில்	தான்	இ ந்ேதன்	அப்பா!	ஹாஸ்டலில்	ஒ 	ெபண்ணிடம்	கணக் ப்
பாடம்	கற் க்ெகாண் ந்ேதன்''	என் 	 ணிந் 	ெபாய்ையச்	ெசான்னாள்	பாரதி.

ேச பதி	ஒ 	 ைற	அவைள	ஏற	இறங்கப்	பார்த்தார்.	அவள்	ெபாய்	ெசால்கிறாள்
என்பைத	அவள்	 கம்	காட் க்	ெகா த் 	விட்ட .	அைதப்	 ரிந் 	ெகாண்ட



ேச பதி	அவ ைடய	ெபாய்ைய	அம்பலமாக்க	வி ம்பவில்ைல.	தான்	அைத
அறிந் 	ெகாண்டதாக ம்	காட் க்	ெகாள்ளவில்ைல.	காரணம்,	அப்ப ச்
ெசய்வதால்	தன்னிடம்	அவ க் ள்ள	பய ம்	மரியாைத ம்	 ைறந் வி ம்
என்ப 	தான்.

“கணக்கில்	'வீக்'	என்றால்	என்னிடம்	ெசால் வதற்	ெகன்ன?	உடேன	 ஷன்
ைவப்பதற் 	ஏற்பா 	ெசய்தி ப்	ேபன்	அல்லவா?	சரி;	இனிேமல்	இம்மாதிரி	ேநரம்
கழித் 	வீட் க் 	வரக் டா ,	ெதரிந்ததா?	இதற் 	 ன்னால்	 ட	இரண்
நாள்	நீ	ேநரம்	கழித் 	வந்தி க்கிறாய்''	என்றார்.

”தான்	இரண் 	நாட்கள்	ேலட்டாக	வந்த 	அப்பா க் 	எப்ப த்	ெதரிந்த ?
இவ்வள 	கணக்காகத்	ெதரிந் 	ைவத் க்	ெகாண் க்கிறாேர!''	பாரதி
சிந்தித்தாள்.

''சரி;	நீ	ேபாகலாம்"	என் 	 றி	அ ப்பினார்	ேச பதி.

ம நாள்	காைல,	ேச பதி	தம் ைடய	அைறயில்	உட்	கார்ந் 	பத்திரிைகையப்
ப த் க்	ெகாண் ந்தேபா ,	ெடலிேபான்	மணி	அ க்கேவ	அவர்	பாரதிைய
அைழத் ,

”ெடலிேபானில்	 ப்பி வ 	யாெரன் 	பார்”	என்றார்.

பாரதி	ெடலிேபான்	ரிஸீவைரக்	ைகயில்	எ த் க்	ேகட்டேபா ,	'பிரின்ஸிபால்
பார்வதி	ேப கிேறன்'	என் 	பதில்	வந்த .

தன்	 ட் 	ெவளிப்பட் 	விட்டேதா	என் 	பாரதி	ந ங்கிப்	ேபானாள்.

""அப்பா	வீட் ல்	இ க்கிறாரா?	பார்வதி	ேகட்டாள்.

''ெகாஞ்சம்	ேவைலயாக	இ க்கிறார்.	உங்க க் 	என்ன	ேவண் ம்?'	என்
அடக்கமாகக்	ேகட்டாள்	பாரதி.

''நான்	இப்ேபா 	வந்தால்	அவைரச்	சந்திக்க	 மா	என் 	ேகட் ச்	ெசால்.”

”ெகாஞ்சம்	இ ங்கள்	ேமடம்!	இேதா	ேகட் ச்	ெசால்கிேறன்...”

பாரதி	தன்	தந்ைதயிடம்	ஓ ப்ேபாய்,	"அப்பா,	பிரின்ஸி	பால்	உங்கைளச்	சந்திக்க



ேவண் மாம்.	இப்ேபா 	வரலாமா	என் 	ேகட்கிறார்....	நீங்கள்	ெகாஞ்சம்
ேவைலயாக	இ ப்பதாகச்	ெசான்ேனன்..”

”ஆமாம்,	இப்ேபா 	எனக் 	ேநரமில்ைல,	அப் றம்	பார்க்கலாம்”	என் 	அப்பா	பதில்
றிவி வார்	என் 	அவன்	எதிர்பார்த்தாள்.

ஆனால்	ேச பதிேயா	அப்ப க்	 றாமல்,	''வரச்	ெசால்ேலன்''	என்றார்.

ஏேத ம்	ஒ 	காரணத்ைத	ைவத் க்	ெகாண் 	ேச பதிையச்	சந்திக்க
வி ம்பினாள்	பார்வதி.

ேநற் 	பாரதி	ஜாக்ரபி	வ ப் க் 	மட்டம்	ேபாட் 	விட் ப்	ேபானதில்
பிரின்ஸிபா க் 	ெராம்ப	ெராம்ப	மகிழ்ச்சி!	அைதேய	காரணமாக	ைவத் க்
ெகாண் 	அவைரச்	சந்தித் 	விடலாமல்லவா!

தி வாளர்	ேச பதியின்	உள்ளத்தி ம்	பார்வதிையக்	காண	ேவண் ம்	என்ற
ஆவல்	உள் றக்	கனிந் 	ெகாண் ந்த .	பாரதிக் 	 ஷன்	ஏற்பா 	ெசய்யச்
ெசால் ம்	சாக்கில்	பார்வதிைய	வீட் க் 	அைழக்கலாமா	என் ட	அவர்
எண்ணிய ண் .	ஆனால்	எந்த	ஒ 	எண்ணத்ைத ம்	ெசய க் க்	ெகாண்
வ ன்	அைதப்பற்றி	ஆயிரம்	 ைற	சிந்திப்ப 	அவ ைடய	வழக்கமாயிற்ேற!
அப்ேபா 	பார்வதிேய	ேபான்	ெசய் 	வரட் மா	என் 	ேகட்கேவ	அவர்	மிக்க
மகிழ்ச்சி டன்	’வரச்	ெசால்ேலன்’	என் 	 றிவிட்டார்.

யா ைடய	வரைவ ம்	அவ்வள 	ஆவ டன்	எதிர்	பார்க்காத	அவ க் ,	பார்வதி
வரப்	ேபாகிறாள்	என் ம்	ெசய்தி	மட் ம்	ெப ம்	மகிழ்ச்சிைய	அளித்த .	அ
ேச பதிக்ேக	வியப்பாக	இ ந்த .

பார்வதி	அைறக் ள்	 ைழ ம்ேபாேத	''ஓ!	வா ங்கள்"	என் 	வரேவற் ,
எதிரி ள்ள	நாற்காலியில்	அமரச்	ெசான்னார்.	 கத்தில்	 ன்சிரிப் த்	தவழ,
பார்வதி	அடக்கமாக	அவர்	எதிரில்	உட்கார்ந் 	ெகாண்டான்.	சில	விநா கள்	அந்த
அைறக் ள்	ஓர்	அசாதாரணமான	அைமதி	நிலவிய .	எப்ப ப்	ேபச்ைசத்
ெதாடங் வ 	என் 	பார்வதி	ேயாசித்தாள்.	எ த்த	உடேனேய	பாரதிையப்	பற்றி
அவரிடம்	 கார்	 வ 	அவ க்ேக	பி க்கவில்ைல.	எனேவ,	அவேர	 தலில்
ேபசட் ம்	என் 	காத்தி ந்தாள்.	எவ்வள 	ேநரம்தான்	 ம்மா	உட்கார்ந்தி க்க

ம்?	அந்த	அைறயில்	மாட்டப்பட் ந்த	அவ ைடய	மைனவியின்	படத்	ைதேய
சற் 	ேநரம்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தாள்.	பாரதியின்	ஜாைடயாகேவ	காணப்பட்ட
அந்த	உ வத்ைதக்	கண்ட	ேபா ,	பார்வதியின்	கண்கள்	 சின.



ேச பதி	இேலசாகக்	கைனத் க்	ெகாண் ,	”ஏதாவ 	விேசஷம்	உண்டா?'	என்
ேகட்டார்.

''ஆமாம்''	என் 	பதிலளித்த	பார்வதி,	தான்	 றவந்த	விஷயத்ைதச்	ெசால்லலாமா
ேவண்டாமா	என் 	சற் த்	தயங்கி	விட் ,	''ஒன் 	மில்ைல;	பாரதிையப்	பற்றிச்
ெசால்லி	விட் ப்	ேபாகத்தான்	வந்ேதன்.	அவள்	ேநற் 	 ன் 	மணிக் 	யா ைடய
அ மதி மின்றி	காேலஜிலி ந் 	ெவளிேய	ேபாயி க்கிறாள்...''	என்றாள்.

"அப்ப யா!''	வியப் டன்	ஒலித்த 	ேச பதியின்	 ரல்.

''ஆமாம்,	அ மதியின்றி	அவள்	வ ப்ைப	விட் ப்	ேபாவ 	இ தான்	 தல்
தடைவ.	ஆகேவ,	இைத	ஒ 	ெபரிய	 காராகத்	தங்களிடம்	ெசால்ல
ேவண்டாெமன் 	தான்	 தலில்	நிைனத்ேதன்.	மாணவிகளின்	ஒ க்கம்	மிக ம்
க்கியமான .	ஆகேவ	இம்மாதிரி	தவ கைள	வளர	விடாமல்	 ைளயிேலேய

கிள்ளி	வி வ 	நம் ைடய	கடைம	யல்லவா?	தங்க க் ம்	ெதரிந்தி க்க
ேவண் ெமன்பதற்காகேவ	இைதச்	ெசான்ேனன்.	அவள்	நல்ல	ெபண்தான்.
யாராவ 	சிேநகிதிக டன்	ேசர்ந் 	ெகாண் 	சினிமா க் ப்	ேபாயி ப்பாேளா
என்ப 	என்	சந்ேதகம்...''	என்றாள்	பார்வதி.

""ஆமாம்,	அப்ப த்தான்	இ க் ம்.	அவள்	ேநற் 	ேநரம்	கழித் 	வந்த	விஷயம்
எனக் ம்	ெதரி ம்.	உடேன	 ப்பிட் 	விசாரித்தேபா 	தான்	கணக்கில்	வீக்
என் ம்	யாேரா	ஒ 	ஹாஸ்டல்	ெபண்ணிடம்	கணக் க்	கற் க்
ெகாண் ந்ததாக ம்	என்னிடம்	 ணிந் 	ஒ 	ெபாய்ையச்	ெசான்னாள்...''
என்றார்	ேச பதி.

தம் ைடய	மகள்	மீ 	அவர்	ெகாண் ள்ள	ேகாபத்ைதத்	தணிக்க	எண்ணிய
பார்வதி	தமாஷாகச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட,	"இல்ைலேய,	பாரதி	 றிய
ெபாய்யில்ைலேய?''	என்றாள்.

”ெபாய்யில்ைலயா?	அவள்	சினிமா க் ப்	ேபாயி ப்பாள்	என் 	தாங்கேள	சற்
ன்	 றினீர்கேள!”

"ஆமாம்;	அவள்	கணக்கிேல	'வீக்'	என் 	 றிய 	ெபாய்யில்ைல	என் தான்
ெசால்ல	வந்ேதன்.	சிரித்தப ேய	 றினாள்	பார்வதி.

தம்	மகளிடம்	பார்வதி	எ த் க்	ெகாண் ள்ள	அக்கைறையச்	ேச பதியால்



ரிந் 	ெகாள்ள	 ந்த .	எவ்வள 	நா க்காகச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட
விஷயத்ைதக்	 றிவிட்டாள்	என் 	தனக் ள்ளாகேவ	வியந் 	ெகாண்டார்.

"அப்ப யானால்	அவ க் 	யாராவ 	ஒ 	 ெராபஸ்ைரக்	ெகாண் 	 ஷன்
ெசால்லிக்ெகா க்க	ஏற்பா 	ெசய்ய	 மா?''	ேச பதி	ேகட்டார்.

''யாராவ 	ஒ 	 ெராபஸர்	என்ன?	உங்க க் 	ஆட்	ேசபைன	இல்ைலெயன்றால்
நாேன	வந் 	ெசால்லித்	த கிேறன்''	என்றாள்	பார்வதி.

“பாரதி	விஷயத்தில்	இவ்வள 	அக்கைற	எ த் க்	ெகாண் 	வந்த 	பற்றி	மிக்க
நன்றி.	தங்க க் ள்ள	ேவைலக க்	கிைடயில்	தாங்கேள	 ஷ க்
வ வ ........"	என் 	இ த்தார்	ேச பதி.

''அதனால்	பரவாயில்ைல;	ஒழி 	ேநரங்களில்	தான்	வரப்	ேபாகிேறன்.''

ேச பதிக் 	அந்தச்	ெசய்தி	மி ந்த	மகிழ்ச்சிைய	அளித்த .	பார்வதிைய	இனி
அ க்க 	சந்திக்கலாம்	என்பைத	நிைனக் ம்ேபா ,	அவர்	உள்ளம்	உற்சாகத்தில்
மிதந்த .	அவைளச்	சந்திப்பதில்,	அவைளக்	காண்பதில்,	அவ டன்	ேப வதில்,
அவைளப்-பற்றிேய	எண்ணிக்	ெகாண் ப்பதில்	தனக் 	ஏன்	இத்தைனக்

கலம்?	அதற் 	என்ன	காரணம்?	அவ க்ேக	அ 	விளங்கவில்ைல.
---------------		
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ஓங்கி	உயர்ந் 	ெகாண் ந்த	உதய	 ரியனின்	அழைகப்	பலகணியின்	வழியாகப்
பார்த் 	ரசித்தப ேய	சிந்தைனயில்	 ழ்கியி ந்தான்	பார்வதி.

ேநற் 	 ன்தினம்	ேச பதிைய	அவ ைடய	இல்லத்தில்	கண் 	ேபசிவிட் 	வந்த
தேல,	அவள்	உள்ளப்	ேபாக் 	அ ேயா 	மா பட் ந்த .	இதற் 	 ன்

அ பவித்தறியாத	அ ர்வ	உணர் ம்,	ஆனந்தப்	பரவச ம்	அவைள
ஆட்ெகாண் ந்தன.

தினம்	தினம்	தான்	அவள்	 ரிேயாதயத்தின்	அழைகக்	காண்கிறாள்;
அந்திேவைரச்	 ரியனின்	அைமதிையப்	பார்க்கிறாள்.	ஆயி ம்	என் ம்	காணாத

ைம ம்	கவர்ச்சி ம்	இன் 	மட் ம்	ேதான் வாேனன்?	எங்ேகா,	எப்ேபாேதா
ப த்தி ந்த	சில	வரிகள்	அவன்	கவனத் க் 	வந்தன.

"காைலயில்	 ரியன்	உதிக் ம்	அழைகக்	கண் 	களிக்கிேறாம்.	மாைலயில்
அஸ்தமனத்தின்	அற் தத்ைதக்	கண் 	ஆனந்தமைடகிேறாம்.	அேத	சமயத்தில்
நம் ைடய	வாழ்	நாளில்	ஓர்	ஏ 	கிழிந் 	விட்ட 	என்பைத	எண்ணிப்	பார்க்க
மறந் 	வி கிேறாம்.”

இந்தக்	க த் ,	பார்வதியின்	வயைதச்	 ட் க்	காட் ச்	சிந்திக்க	ைவத்த .

'நாற்பத்தா 	ஆண் கள்	வீணாகப்	ேபாய்விட்டனவா?	இனி	எனக் 	வாழ்ேவ
கிைடயாதா?	இளைமப்	ப வத்தின்	எல்ைலையக்	கடந் 	விட்ேடனா
வேயாதிகத்தின்	 தல்	ப 	யில்	கால 	எ த் 	ைவத் 	விட்ேடனா?

தன்	உ வத்ைத	ஒ ைற	பார்த் க்	ெகாள்ள	வி ம்பியவளாய்
நிைலக்கண்ணா யின்	 ன்	ெசன்றான்.	அங்ேக	தைலையச்	சாய்த் ச்	சாய்த் ,
தன்	 க்கினால்	கண்ணா ையக்	 த்திக்	 த்தி,	அதில்	ெதரிந்த	தன்
உ வத்ைதப்	பல	ேகாணங்களில்	ரசித் க்	ெகாண் ந்த	 வி	ஒன்
பார்வதிையக்	கண்ட ம்	சட்ெடனப்	பறந் 	விட்ட .

பார்வதியால்	ஒ 	 க் 	வர	 யவில்ைல.	தைலயில்	ெதரிந்த	நைர	தன்ைனக்
கண் 	பரிகசிப்ப 	ேபால்	ேதான்	றேவ,	அந்த	எண்ணம்	அவள்	உள்ளத்ைத
உ த்திய .	அவள்	ெசால்லிக்	ெகாண்டாள்:	'அப்ப 	ஒன் ம்	எனக் 	வயதாகி



விடவில்ைல.	இேதா	என்	க த் ,	தாழங்	 த் 	ேபால்	எத்தைன
அழகாயி க்கிற !'	என் ,	பிடரிையத்	தன்	இ 	ைககளா ம்	தடவிப்	பார்த் க்
ெகாண்டாள்.

ன் வல்	ஒன்றின்	 லமாகத்	தன்	மனக் ைறைய	ஜீரணித் க்
ெகாண்டவளாய்	நாற்காலியில்	ேபாய்	அமர்ந் ,	ேமைஜ	மீ 	கிடந்த	 த்தகம்
ஒன்ைற	எ த் ப்	 ரட் னாள்.

"மக்க க் த்	ெதாண் 	 ரி ம்	மகான்கள்,	ச க	ேசைவயில்	ஈ பட்ட
தைலவர்கள்,	பள்ளிக் ட	ஆசிரியர்கள்	ஆகிேயார்	’ஸில்வர்	ஓக்'	என் ம்
மரங்க க் 	ஒப்பானவர்கள்.	இந்த	மரம்	தனக்ெகன	வாழ்வதில்ைல.	இதற்ெகனத்
தனிப்பட்ட	ஆசாபாசங்க ம்	கிைடயா.	ேதயிைலச்	ெச கள்	வளர்வதற்
இவற்றின்	ேலசான	இளம்	நிழல்	பயன்	ப கிற .	இந்த	மரங்களின்	கிைளகள்
அடர்ந் 	படர்ந் 	வள ம்ேபா 	நிழல்	அதிகமாகிவி ம்	என்பதற்காக	அவற்ைற
ெவட் 	வி வார்கள்.	ஸில்வர்	ஓக்	மரத்ைதப்	ேபால்,	ஆசாபாசங்கைள	அவ்வப்ேபா
ெவட் க்ெகாண் 	வாழ்பவர்கள்	தான்	ச க	ேசைவையச்	சரிவரச்	ெசய்ய

ம்.”

’நா ம்	"ஸில்வர்	ஓக்”	மரத்ைதப்	ேபால்	ஆசாபாசங்கைள	ெவட் க்	ெகாண்
வாழேவண் யவள்	தானா?	எனக்	ெகன் 	தனி	வாழ்க்ைக	கிைடயாதா?’

கீேழ	ராஜாவின்	சீட் க்	 ரல்	மணி	ஒன்பதாகி	விட்ட 	என்பைத	அறிவித்த .

'இன் 	திங்கட்கிழைம.	சீக்கிரேம	கல் ரிக் ப்	ேபாய்	அ வல்கைள	 த் க்
ெகாள்ள	ேவண் ம்.	இன் 	மாைல	கல் ரி	 ந்த ம்	பாரதியின்	வீட் க் ச்
ெசன் 	கணக் ப்	பாடத்ைதத்	ெதாடங்கிவிட	ேவண் ய தான்.'

சனிக்கிழைம	மாைலேய	ேபாக	ேவண் ெமன் தான்	 தலில்	நிைனத்தாள்.
ஆனா ம்	ஒப் க்ெகாண்ட	உடேனேய	அவ்வள 	அவசரப்பட் க்	ெகாண்
ேபாய்விடக்	 டாெதன்பதற்காக,	இரண் 	தினங்கள்	தள்ளிப்	ேபாட்டாள்.	இந்த
இரண் 	நாட்களாக	எத்தைனக்	ெகத்தைன	அைமதிேயா 	இ க்க
ேவண் ெமன் 	எண்ணினாேளா,	அவ்வள க் 	அவள்	உள்ளத்தில்	ஒ விதப்
பரபரப் 	அைலந் 	ெகாண் ந்த .

”ஞானம்!	சைமயலாகி	விட்டதா?	சாப்பிட	உட்காரலாமா?''	என் 	ேகட் க்	ெகாண்ேட
மா யிலி ந் 	கீேழ	இறங்கி	வந் விட்டாள்	பார்வதி.



தினந்ேதா ம்,	மைண	ேபாட் ,	இைல	ேபாட் ,	ராஜா	வந் 	உட்கார்ந் ெகாண்
'அத்ைத	அத்ைத'	என் 	அலறிய	பிறேக	கீேழ	இறங்கி	வ வ தான்	பார்வதியின்
வழக்கம்.	வழக்கத் க் 	மாறாக	ராஜா க் 	 ன்னால்	வந் 	விட்ட	பார்வதி,
"ராஜா,	சாப்பிட	வரவில்ைலயா?	ஏன்	ேலட்	இன்ைறக் 	உனக் ?''	என் 	ேகட்ட ,
ஞானத் க் ப்	ெப ம்	வியப்பாயி ந்த .

''நான்	ேலட்	இல்ைல	அத்ைத;	நீங்கதான்	எர்லி”	என் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட	வந்
உட்கார்ந்தான்	ராஜா.

"நான்	எர்லியா?	நாற்பத்தா 	வய 	என்ப 	எர்லியா?''	தனக் ள்ளாகேவ	எ ந்த
ேகள்விக் 	விைட	ேத க்	ெகாண் ந்த 	அவள்	உள்ளம்.

""அத்ைத!	பால்காரச்	சின்ைனய க் க்	கல்யாணமாம்.	அ த்த	மாதம்
ர்த்தம்	ைவத்தி க்கிறானாம்.	இ 	 	 பாய்	 ன்	பணம்

ேவண் ெமன்கிறான்!''	என்றான்	ராஜா.

"அவ க் 	இ வைர	கலியாணேம	ஆகவில்ைலயா?	வய 	ஐம்ப க் 	ேமல்
இ க் ம்	ேபாலி க்கிறேத!”

”நான்	 ட	அைதத்தான்	ெசான்ேனன்.	இப்ேபா 	என்னடா	அவசரம்	வந்
விட்ட ?	வய 	ஐம்ப 	தாேன	ஆகிற !	இன் ம்	பத் 	வ ஷம்	ேபாகட் ேம'
என்ேறன்''	என் 	ராஜா	சிரித் க்	ெகாண்ேட	 றினான்.

"ராஜா!	சின்ைனய க் 	அப்ப 	என்ன	வயசாகிவிட்	ட ?	மிஞ்சினால்	ஐம்ப
இ க் ம்.	அ 	ஒ 	வயசா?	சாப்பிட் 	 ந்த ம்	ெசக் ப்	 த்தகத்ைதக்
ெகாண் 	வா,	ைகெய த் ப்	ேபாட் த்	த கிேறன்.	உடேன	அவ க் ப்
பணத்ைதக்	ெகா த்த ப் ''	என்றாள்	பார்வதி.

”வயதாகிவிட்ட	பிற ம்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள் ம்	வழக்கம்	ேமல்	நா களில்
தான்	உண் 	என் 	ேகள்விப்	பட் க்கிேறன்.	வர	வர	நம்	நாட் ம்	இ 	சகஜமாகி
விட்ட ...''	என் 	 த்தான்	ராஜா.

”உனக் 	இதில்	என்ன	ஆட்ேசபைன..?”	பார்வதி	ேகட்டாள்.

”எனக் 	எந்தவித	ஆட்ேசபைன ம்	இல்ைல.	தங்க ைடய	வய க்ேகற்ப
இன்ெனா 	வயதான	மங்ைகயாகப்	பார்த் 	ேஜா 	ேசர்த் க்	ெகாள்ளாமல்,	இளம்
ெபண்களின்	வாழ்ைவப்	பாழாக்கி	வி கிறார்கேள	என்பைத	எண் ம்	ேபா



தான்...''
”அவரவர்கள்	வய க்ேகற்ற	 ைறயில்	ேஜா 	ேசர்த் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்...
அவ்வள தாேன?'	ராஜாவின்	பதில்	பார்வதிக் த்	தி ப்திைய	அளித்த .
ேச பதியின்	வயேதா 	தன்	வயைத	ஒப்பிட் ப்	பார்த் க்ெகாண்டாள்.	சரியான
ெபா த்தம்தான்.	அவ ைடய	ஆழ்ந்த	அறி ,	கண்ணியமான	ேதாற்றம்,
அடக்கமான	 ணம்,	வார்த்ைதகைள	நி த் ப்	ேபாட் ப்	ேப ம்	தன்ைம, ற்றமற்ற
ழந்ைதச்	சிரிப் 	-	எல்லாேம	தனக் ப்	ெபா த்தமாக	அைமந்	தி ப்பதாகத்

ேதான்றிய 	அவ க் .

''கல் ரிக் 	ேநரமாகி	விட்ட ;	நான்	 றப்ப கிேறன்”	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட
வாச க் ச்	ெசன்ற	பார்வதி,	பகவான்	பரமஹம்சைர ம்	ேதவிைய ம்	வணங்கி
விட் க்	காைர	எ த்தாள்.	அவள்	உள்ளத்தில்	ெப ம்	ெகாந்தளிப் 	ஏற்பட் ந்த .
அைத	ெவளிேய	காட் க்	ெகாள்ளாமல்	அைமதியாக	இ க்க	 யன்றேபாதி ம்
அவளால்	 யவில்ைல.

கார்,	வாசைலத்	தாண் யேபா 	ெசவிட் ப்	ெப மாள்	வழக்கம்ேபால்	எ ந்
நின் 	வணக்கம்	ெச த்தினான்.	ஆனால்	அவன்	ஏேதா	மாதிரியாகத்	தன்ைனக்
கவனிப்ப 	ேபால்	பட்ட 	அவ க் .

கார்	கல் ரி	காம்ப ண்ட்	வாசல்	தி ப்பத்ைத	அைடந்தேபா 	மணி	பத்த க்க
ஐந் 	நிமிஷம்!	அேதா,	காைல	விந்தி	விந்தி	நடந் 	வ ம்	அகாதா ம்
வந் விட்டாேள!

”ஹல்ேலா,	 ட்	மார்னிங்”	என் 	 ன்சிரிப்ேபா 	 றினாள்	அந்தப்	பிெரஞ் 	மா .
அகாதாவின்	 ன்சிரிப்பில்	ஏேதா	அர்த்தம்	இ ப்ப 	ேபால்	ேதான்றிய
பார்வதிக் .	கல் ரி	ேபார் ேகாவில்	ெகாண் 	ேபாய்க்	காைர	நி த்திய ம்,
அட்ெடண்டர்	ரங்கசாமி	கார்க்	கதைவத்	திறக்க	ஓ வந்தான்.	அவன்	 டத்
தன்ைன	ஏேதா	மாதிரியாகப்	பார்ப்ப ேபால்	ேதான்றிய 	அவ க் .

தினந்ேதா ம்	தன்	அைறக் ள்	ெசன் 	நாற்காலியில்	உட்கார்ந்த ம்	மள
மளெவன் 	அ வல்கைள	 க் ம்	பார்வதிக் ,	அன் 	ஏேனா	எந்த	ேவைல ேம
ஓடவில்ைல.	எ ம்	 க்கியமாக ம்	படவில்ைல.	'சாயந்திரம்	எப்ேபா 	மணி
ஐந்த க்கப்	ேபாகிற ,	கல் ரி	 யப்	ேபாகிற ;	ேச பதியின்	வீட் க் ப்
ேபாகலாம்’	என்பைதேய	எண்ணிக்	ெகாண் ந்தாள்	அவள்.

இ வைர	ேநரம்	ேபாதவில்ைலேய	என்ப தான்	பார்வதியின்	 ைற.	இன் 	ேநரம்
ேபாகவில்ைலேய	என்ப 	அவள்	 ைறயாக	இ ந்த !



ெக யாரத்தின்	 ள்	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமாக	நகர்ந் 	ெகாண் ந்த .

பார்வதிக் த்	தன் ைடய	கடந்தகால	வாழ்க்ைக	நிைன க் 	வரேவ,	கண்கைள
யப ேய,	தான்	கல் ரியில்	ப த்த	நாட்கைள	எண்ணிப்	பார்த்தாள்.	அப்ேபா
ஷ க் ச்	ெசன்ற	நிைலைமக் ம்,	இப்ேபாைதய	நிைலைமக் ம்	எத்தைன

வித்தியாசம்!

அப்ேபா 	அவள்	 ம்பம்	வ ைமயின்	பி யில்	சிக்கி, ன்ேனற	 யாத
நிைலயில்	தத்தளித் க்ெகாண் ந்த .	இன்டர்மீ யட்	வ ப்பில்	ப த் க்
ெகாண் ந்த	பார்வதி,	தன்	சக	மாணவிகள்	சில க் 	 ஷன்	ெசால்லிக்
ெகா க்க	ஏற்பா 	ெசய் ெகாண் ,	அதில்	வந்த	வ மானத்தின்	 லம்	தன்	ஒேர
அண்ணைன ம்,	ேநாய்வாய்ப்	பட் ந்த	தன்	தாயாைர ம்	காப்பாற்ற	ேவண் ய
தாயிற் .

ஷன்	ெசால்லித்	த ம்	பணிைய	ஒ 	கட்டாயக்	கடைமயாக	ஏற் க்ெகாள்ள
ேவண் ய	நிைலயில்	அப்ேபா 	அவள்	இ ந்தாள்.

இன் 	 ற்றி ம்	மா பட்ட	நிைல.	வ ைமயின்	வற் த்தேலா,	கடைமயின்
கட்டாயேமா	இப்ேபா 	இல்ைல.

எந்தக்	கல் ரியில்	ப த் ப்	பட்டம்	ெபற்றாேளா,	அேத	கல் ரிக் 	இன் 	அவள்
தைலவி.	பல	பட்டங்கைளப்	ெபற்றவள்.	அந்தக்	கல் ரிக்காகேவ	தன்	வாழ்நாைள
அர்ப்பணித் க்ெகாண் ,	தன்ைன ம்	தன்	எதிர்காலத்ைத ம்	மறந் 	வாழ்பவள்.
தன்	உைழப்பின்	பயனாக,	தான்	எ த் க்ெகாண்ட	ெப யற்சி	காரணமாகக்
கல் ரி	அைடந் ள்ள	உன்னத	நிைலையக்	கண் 	ெப மிதப்ப பவள்.
'கல் ரியின்	ஐம்பதாம்	ஆண் ம்	ெவற்றிகரமாகப்	 ர்த்தியாகி	விட்ட .	இனி	ஒ
ைற மில்ைல'	என்ற	தி ப்தி டன்,	மகிழ்ச்சிப்	ெப மிதத் டன்

இ க் ம்ேபா தானா	அவள்	அந்தரங்கத்தில்	ஒ 	சி 	கீறல்	ேதான்றேவண் ம்?
அந்தக்	கீறல்	சிறி 	சிறிதாக	வளர்ந் 	ெபரிதாக	ேவண் ம்?

அ 	தானாகேவ	அழிந் 	ேபாகிற	கீறல்	அல்ல;	அவளாக	அழித் விடக்	 ய ம்
அல்ல,	அவள்	இதயத்தின்	 விதழ்	ேபான்ற	பட் த்	 கிலில்	அந்தக்	கீறைலப்
ேபாட்டவர்	ேவ 	யா மல்ல;	தி வாளர்	ேச பதி	அவர்கள்	தான்.

மணி	ஐந்த த்த தான்	தாமதம்.	கல் ரி	மாணவிகள்	அைனவ ம்	பட்டாம்
ச்சிகைளப்ேபால்	ெத 	வாயிைல	ேநாக்கிப்	பறந் 	ெகாண் ந்தார்கள்.



பாரதி	மட் ம்	உற்சாகமின்றிப்	பிரின்ஸிபால்	பார்வதியின்	அைறைய	ேநாக்கிச்
ெசன் 	ெகாண் ந்தாள்.

காரணம்,	கல் ரி	 ந்த ம்,	தன் ைடய	அைறக் 	வந் விட	ேவண் ம்
என்ப 	பார்வதியின்	கட்டைள.

பாரதிையக்	கண்ட ேம,	”என்ன	 றப்படலாமா?”	என் 	ேகட்டாள்	பிரின்ஸிபால்.

'கணக்கில்	வீக்!	கல் ரி	ஹாஸ்டல்	ேதாழி டன்	ப த் க்	ெகாண் ந்ேதன்'	என்
தந்ைதயிடம்	 றிய	ஒ 	சின்ன	ெபாய்,	இவ்வள 	விபரீதத்தில்	ெகாண் வி ம்
என் 	பாரதி	கனவி ம்	க தவில்ைல.

ேபாலீஸ்	காவ டன்	சிைறக்	 டத் க் ச்	ெசல் ம்	ைகதிையப்	ேபால்,
ெமளனமாகக்	காரில்	ஏறி	உட்கார்ந் 	ெகாண்டாள்	பாரதி.	அ த்த	சில
நிமிடங்க க் ள்ளாகேவ	அந்தக்	கார்	ேச பதி	அவர்களின்	பங்களாவில்	ேபாய்
நின்ற .

காைர	விட் க்	கீேழ	இறங் ம்ேபாேத	அவ்வி வர்	கண்க ம்	’அவர்	இ க்கிறாரா’
என் 	அறிந் ெகாள் ம்	ஆவலில்	ேச பதியின்	அைறையத்	 ழாவின.
இ வ ைடய	ஆவ ம்	இ 	வைகயானைவ.	அ’வர்	இ க்கமாட்டாரா?’	என்ற
ஆவலில்	பார்த்தாள்	பார்வதி.	’அவர்	இ க்கக்	 டாேத!''	என்ற	கவைல டன்
ேநாக்கினாள்	பாரதி!	வித்தியாசம்	அவ்வள தான்!

”அப்பாவின்	அைறயில்	உட்கார்ந் 	ெகாள் ங்கள்	ேமடம்.	இேதா	வந்
வி கிேறன்...''	என் 	 றிச்	ெசன்றாள்	பாரதி.

தனிைமயில்	அந்த	அைறக் ள்	கால 	எ த் 	ைவத்த	ேபா ,	ஒ 	ேகாயிலின்
கர்ப்பக்	கிரகத் க் ள்	ெசல்வ 	ேபால்	அச்சம்	ஏற்பட்ட 	பார்வதிக் .

அைறக் ள்ளி ந்த	தி வாளர்	ேச பதி	அவர்க ைடய	மைனவியின்	தி வப்
படம்,	அைமதி	நிைறந்த	அந்த	அழ 	வ வம்,	பார்வதிையப்	பார்த் க்	ேகட்ட 	!
'என் ைடய	கணவரின்	அன் க் ப்	பாத்திரமாகப்	பார்க்கிறாயா,	அம்மா?’

உ வம்	ேபசவில்ைல.	அப்ப 	ஒ 	பிரைம	பார்வதிக் .	சட்ெடன	அவ்வைறைய
விட் 	ெவளிேயறிய	பார்வதியின்	 கத்தில்	வியர்ைவத்	 ளிகள்	 த் 	 த்தாக
அ ம்பி	யி ந்தன.



”ஏன்	ேமடம்,	உங்க க் 	இப்ப 	வியர்த் 	விட்ட .	விசிறியின்	ஸ்விட்ைசப்
ேபாடட் மா”	என் 	ேகட் க்	ெகாண்ேட	வந்தாள்	பாரதி.

''நாம்	இ வ ம்	இங்ேகேய	இந்த	ஹாலிேலேய	உட்	கார்ந் 	ெகாள்ளலாம்''	என்றாள்
பார்வதி.

கணக் ப்	பாடம்	ஆரம்பமாயிற் .	 தல்	நாள்	என்பதால்	மிக ம்	 லபமான
கணக் கைளேய	ெகா த் ப்	ேபாடச்	ெசான்னாள்	பார்வதி.	அைரமணி	ேநரம்
கழிந்த .

”சரி,	இன் 	இத் டன்	நி த்திக்ெகாள்ளலாம்...”	என் 	 றிய	பார்வதி,
அைமதியின்றி	அங் மிங் ம்	பார்த்	 க்	ெகாண்ேட	இ ந்தாள்.	அந்தரங்கமாக
ஓர்	ஆைச,	அவர்	ஒ 	ேவைள	வந்தா ம்	வரலாெமன் .	அேத	சமயம்	வாசலில்
கார்	வ ம்	ஓைச	ேகட்ட .	ஆமாம்,	அதிலி ந் 	ேச பதிதான்	இறங்கி	வந்தார்.

'அவைர	எப்ப ம்	சந்திக்கலாம்'	என் 	பார்வதியின்	உள்	மனம்	ெசால்லிக்
ெகாண் ந்த 	வீண்	ேபாகவில்ைல.	பார்வதி	 றப்ப வதற் த்	தயாராக	எ ந்
நின் 	ெகாண் ப்பைதக்கண்ட	ேச பதி,	”உட்கா ங்கள்	ேபாகலாம்.	வந் 	ெவ
ேநரமாயிற்றா?	பாரதி,	எங்கள்	இ வ க் ம்	காப்பி	ெகாண் வா...”	என்
றியப ேய	ேசாபாவில்	சாய்ந்தவர்	”ம்...	பாரதி	கணக்கில்	எப்ப 	இ க்கிறாள்!”

என் 	ேகட்டார்.

”பரவாயில்ைல.	நான்	வந் 	அைர	மணி	ேநரம்தான்	ஆயிற் .	 தல்	நாேள	எல்லாக்
கணக் கைள ம்	ெகா த் 	அவைளத்	ெதாந்தர 	ப த்த	வி ம்பவில்ைல.
எ த்த	எ ப்பி	ேலேய	 ைளையக்	 ழப்பிவிடக்	 டாதல்லவா?	ெபா வாகேவ
ழந்ைதகள்,	தினம்	 ன் 	மணிேநரம்	ப த்தால்	ேபா ம்	என்ப தான்	என்

அபிப்பிராயம்.	ஆ 	மா கள்	 ல்ைல	ேமய்கின்றன.	ேமேலா 	ேமய்கின்றன.	 ல்
தி ம்ப ம்	ெசழிப்பாக	வளர்கிற .	ேவர்	வைரயில்	தின் 	விட்	டால்	என்னவா ம்?
ல்ேல	அழிந் வி ம்	அல்லவா?	அேத	மாதிரிதான்	 ழந்ைதகைள ம்	வ த்தக்
டா ''	என்றாள்.

"ேபஷ்!	என் ைடய	க த் ம்	இேததான்.	ஏறக் ைறய	நம்	இ வ ைடய
எண்ணங்க ம்	ஒன்றாகேவ	இ க்	 ம்	ேபாலி க்கிற ''	என்
சிரித் க்ெகாண்ேட	 றினார்	ேச பதி.

"நம் ைடய	சி 	வயதில்	ெகாண் ந்த	அபிப்பிராயங்க க் ம்	இப்ேபா ள்ள-
வற் க் ம்	எவ்வளேவா	வித்தியாசம்.	 ன்ெபல்லாம்	மாணவிகள்	ஓயாமல்



ப த் க்	ெகாண் க்க	ேவண் ெமன்ற	க த் ைடயவளா	யி ந்ேதன்.	இப்ேபா
ற்றி ம்	மாறாக	எண் கிேறன்.	வய 	ஆக	ஆக,	அ பவம்	 திர்ச்சி	அைடய

அைடய,	நம் ைடய	க த் க ம்	மாறிக்ெகாண்ேட	ேபாகின்றன....”	என்றாள்
பார்வதி.

''அ தான்	இயற்ைக,	அறிவின்	வளர்ச்சிக் 	அைடயாளம்,	மாவ வாக
இ க் ம்ேபா 	 வர்க்கிற .	அ ேவ	காயா ம்ேபா 	 ளிக்கிற .	பின்னர்
பழமா ம்ேபா 	இனிக்கிற .	ஆகேவ,	இைவ	 ன் ம்	ெவவ்ேவ 	பழ	வைக	கள்
என் 	 வ 	சரியில்ைல	யல்லவா?''

ேச பதி	இந்த	உவைமையக்	 றிய ம்	பார்வதி,	"மிகப்	ெபா த்தமான
உதாரணத்தின்	 லம்	நான்	 ற	வந்தைதத்	ெதளிவாக்கி	விட் ர்கள்!'	என் 	 றி
வியந்தாள்.

அவளால்	அதற் ேமல்	ேபச	 யவில்ைல.	ஏேதேதா	ேபச	ேவண் ம்	என்
எண்ணிக்ெகாண் ந்த	ெதல்லாம்,	அந்த	உவைமையக்	ேகட்ட	வியப்பில்
அ ப்பட் ப்	ேபாய்	விட்டன.	அவைர	ேநரில்	கா ம்ேபா 	ேபச	ேவண் ம்	என்
நிைனத் க்	ெகாண் ந்த	ெதல்லாம்,	இப்ேபா 	ேபசத்	த தியற்ற
விஷயங்களாகி	விட்டன.	அவர்	எவ்வள 	ெபரிய	அறிவாளியாக	இ க்கிறார்!

பாரதி	காப்பி	ெகாண் 	வந் 	ைவத்தாள்.	காப்பிைய	அ ந்தியப ேய	"தாங்கள்
தின ம்	இங் 	வரப்ேபாவ	தாகச்	ெசான்னீர்கள்	அல்லவா?''	என் 	ேகட்டார்
ேச பதி.
"ஆமாம்''	என்றாள்	பார்வதி.

"அவசியம்	வந் 	ேபாய்க்	ெகாண் ங்கள்.	ேநரம்	கிைடக் ம்	நாட்களில்	நா ம்
வந் வி கிேறன்.	ெபா வாகச்	சில	விஷயங்கைளப்பற்றி	இ வ ம்	ேபசிக்
ெகாண் க்கலாம்.	உங்களிடம்	ேபசிக்	ெகாண் ப்பதில்	எனக் 	மி ந்த
மகிழ்ச்சி	ஏற்ப கிற ''	என்றார்	ேச பதி.

பார்வதி	தைலையக்	 னிந் 	ெகாண்டாள்.	அ 	அடக்கத்தின்	அறி றியா?
ெவட்கத்தின்	விைளவா?

வாசலில்	ஸ் ட்டர்	வ ம்	ஓைச	ேகட்ட .	"பாரதி,	யார்	என் 	பார்த் விட் 	வா''
என்றார்	ேச பதி.

பாரதி	ெவளிேய	ேபாய்ப்	பார்த்தாள்.	ராஜா	வந் 	ெகாண் ந்தான்.	



அவைனக்	கண்ட ம்	பாரதியின்	இதயம்	படபடெவன் 	அ த் க்	ெகாண்ட .
'ராஜா	இப்ேபா 	எதற்காக	இங்ேக	வ கிறார்?	அவ டன்	ஏேதேதா	ேபச
ேவண் ெமனத்	 த்	 க்	ெகாண் ந்தாள்,	பாரதி.	ஆனால்	அப்பா ம்	பிரின்ஸி
பா ம்	இ க் ம்ேபா 	எப்ப ப்	ேப வ ?'

"எங்ேக	வந்தீர்கள்	ராஜா?"
அவ க் 	ராஜா	பதில்	 றிக்	ெகாண் க் ம்ேபாேத,	அப்பா ம்	பிரின்ஸிபா ேம
வாச க் 	வந் 	விட்டார்கள்.

"அத்ைத!	எங்கள்	கல் ரி	பிரின்ஸிபால்	தங்கைளச்	சந்திக்க	ேவண் ம்	என்
ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தார்	அல்லவா!	இன் 	நம்	வீட் க் 	வந்
காத்தி க்கிறார்"	என்றான்	ராஜா.

"அப்ப யா?	இேதா	வ கிேறன்''	என் 	ராஜா க் ப்	பதில்	 றிய	பார்வதி,
ேச பதியிடம்	விைட	ெபற் க்	ெகாண் 	 றப்பட்டாள்.

ேச பதிக் ம்	பார்வதிக் ம்	இன் ம்	ெவ 	ேநரம்	ேபசிக்ெகாண்ேட
இ க்கேவண் ம்	ேபாலி ந்த .

ேப வதற் 	ேவண் ய	விஷயங்க ம்	அவர்களிடம்	இ ந்தன.	சந்தர்ப்ப ம்
அதற் 	இடமளித்த .	அவர்கள்	ேபசினார்கள்.	ஏேதேதா	ேபசினார்கள்.	ஆனால்
இ வ ம்	தங்கள்	இதய	ஆழத்தில்	 ைதந் 	கிடந்த	ஓர்	எண்ணத்ைத	மட் ம்
ெவளியிட	 யாமல்	தவித் க்	ெகாண் ந்தனர்.	 ழ்நிைல ம்	சந்தர்ப்ப ம்
இடமளித்தேபாதி ம்,	ஏேதா	ஒ 	ெபரிய	 வர்	அவர்க க் க்	 க்ேக	நின்ற .
வயதாகி	விட்ட 	என்ற	காரணேம	அந்தச்	 வராயி க் ேமா?
-------------	
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அகத்திக்	கீைரையக்	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமாக	எ த் ப்	ப 	மாட் க் க்
ெகா த் க்ெகாண்ேட,	அதன்	க த்ைதத்	தடவியப ,	கடைமயற்ற,	கல் ரிக் ச்
ெசல்ல	ேவண் ய	அவசரமற்ற	ஞாயிற் க்கிழைமயின்	வி ைற	நிதானத்ைதச்
சாவகாசமாக	அைச	ேபாட் க்	ெகாண் ந்தாள்	பார்வதி.	வாரம்	 வ ம்
கல் ரி	அ வல்களில்	ஆழ்ந் 	வி ம்	அவ க் 	ஞாயிற் க்கிழைம	ஒ 	நாள்
தான்	ஓய் த்	தினம்.	ஆயி ம்	வி ைற	நாட்களில்	 ட	அவள்	வீண்	ெபா
ேபாக் வதில்ைல.
ஓய் 	நாட்களில்	வீட் ேலேய	இ ந் 	கவனிக்க	ேவண் ய	ேவைலக க் 	 தல்
நாேள	திட்டம்	ேபாட் 	ைவத் க்ெகாள்வாள்.

அன் 	ஞாயிற் க்கிழைம.	பத் 	மணிக்ெகல்லாம்	சாப்பாட்ைட	 த் க்ெகாண்
மா க் ச்	ெசன் 	பீேராவில்	அைடந் 	கிடக் ம்	காகிதக்	 ப்ைபகைள ம்,	பைழய
க தங்கைள ம்	எ த் 	ெவளிேய	ேபாட் ,	ேவண்டாதவற்ைற	ஒ க்கி,	ேவண் ய-
வற்ைற	மட் ம்	ஒ ங்காக	அ க்கி	ைவக்கேவண் ம்	என் 	 தல்	நாேள	திட்டம்
ேபாட் 	ைவத்தி ந்தாள்.

கடந்த	 ன் 	ஞாயிற் க்கிழைமகளாகேவ	இந்த	ேவைலைய	அவள்	தள்ளிப்
ேபாட் க்	ெகாண் ந்தாள்.	காரணம்,	 ப்ப 	ஆண் களாகச்	ேசர்ந் ள்ள
ப்ைபகைளக்	கிள ம்ேபா 	தன் ைடய	கடந்த	கால	வாழ்க்ைக

விேநாதங்கெளல்லாம்,	தான்	அ பவித்த	இன்ப	 ன்பங்கெளல்லாம்	நிைனவில்
ேதான்றி	சஞ்சலப்ப த் மல்லவா?

மணி	ஒன்ப 	இ க் ம்.	கல் ரி	மாணவிகள்	இ வர்	பிரின்ஸிபால்	பார்வதியின்
ேபட் க்காக	வாசலில்	காத்தி ந்தனர்.	பார்வதி,	உள்ேள	சைமயலைறயில்,
ஞானத் க் 	உதவியாகக்	காய்கைளத்	தி த்திக்	ெகா ப்பதில்	 ைனந்
தி ந்தாள்.	அவ ைடய	ஞாயிற் க்கிழைம	திட்டங்களில்	அ ம்	ஒன் !
காய்கள்	தி த் வதில்	பார்வதிக் 	எப்ேபா ேம	பிரியம்	அதிகம்!

வாைழப் வின்	இதழ்கைள	ஒவ்ெவான்றாகப்	பிய்த் 	அதன்	நீள	நீளமான
க்கைளத்	தனித்தனியாகப்	பிரித் 	எ த் ,	அந்தப்	 க்களின்	இதயத்தில்

ஒளிந்தி க் ம்	'கள்ளைன'க்	கண் 	பி த் 	அகற் வ 	ஒ 	ெபரிய	கைல,
அன் 	அைத	ஒ 	விைளயாட் ச்	சி மிேபால்	ெசய் 	மகிழ்ந் 	ெகாண் ந்தாள்
பார்வதி.



வாைழப் 	ஆராய்ச்சியில்	ஈ பட் ந்த	பார்வதி	தன்	வாழ்க்ைகைய	எண்ணிப்
பார்த் க்	ெகாண்டாள்.

'என்	இதயத்தில்	 ந்தி க் ம்	கள்ளைனக்	கண் 	பி த் 	அகற் ம்	சக்தி
எனக் 	உண்டா?'	இந்தக்	ேகள்விக் 	அவளால்	விைட	காண	 யவில்ைல.	ைக,
வி ள்ள	கள்ளர்கைளக்	கைளந் 	ெகாண் ந்த .	அேத	சமயத்தில்	மனம்

தன்	இதயக்	கள்ளைனக்	கைள ம்	மார்க்கம்	 ரியாமல்	தவித் க்
ெகாண் ந்த .

"அத்ைத!	வாசலில்	யாேரா	இரண் 	மாணவிகள்	உங்கைளப்	பார்க்கக்
காத்தி க்கிறார்கள்'	என் 	ராஜா	 றிய	வார்த்ைதகள்	அவள்	சிந்தைனையக்
கைலத்தன.

பார்வதி	எ ந் 	வாச க் ச்	ெசன்றேபா 	அங் 	உட்கார்ந்தி ந்த	மாணவிகள்
இ வ ம்	மரியாைதேயா 	எ ந் 	நின் 	வணக்கம்	ெசய்தனர்.

"ஓ,	நீங்களா!....	ஒ 	வாரமாக	நீங்கள்	வ ப் க் 	வ வதில்ைல	என்
ேகள்விப்பட்ேடன்...ஏன்?...	சம்பளம்	கட்ட	 யவில்ைல	என்றால்	என்னிடம்	வந்
ெசால்லி	யி க்கலாேம....	நான்	 ட	ஒ 	காலத்தில்	உங்கைளப்ேபால்	சம்பளம்	கட்ட

யாமல்	கஷ்டப்பட்டவள்தான்.	வ ைம,	உங்கள்	ப ப் க் த்	தைடயாயி க்கக்
டா .	உங்கள்	தாய்	தந்ைதயைர	எனக் த்	ெதரியா .	அதனால்

பரவாயில்ைல....	உங்களி வ ைடய	சம்பளத்ைத ம்	நான்	கட் 	வி கிேறன்.
நாைளயிலி ந் 	வ ப் க் 	வந் 	வி ங்கள்.	சரி...	நீங்கள்	ேபாகலாம்.	இைதச்
ெசால் வதற் த்தான்	உங்களி வைர ம்	வரச்	ெசால்லியி ந்ேதன்''	என்றாள்
பார்வதி.

நன்றிப்	ெப க்கின்	உணர்ச்சியில்	அந்தச்	சேகாதரிகள்	இ வ ம்	கண்களில்
கண்ணீர்	மல்கப்	ேபச யாமல்	ெமௗனிகளாக	நின்றனர்.	அந்தப்	ெபண்களின்
ெமௗனத்தில்	கள்ளன்கைளப்ேபால்	மைறந் 	கிடந்த	ஆயிரம்	நன்றிகைளப்	பார்வதி
கண் 	ெகாண்டாள்.

'நீங்கள்	ேபாகலாம்'	என் 	இதமான	மிதமான	தன 	ெமாழிகளால்	அவர்க க்
ஆ தல்	 றி	அ ப்பிய	பார்வதி	உள்ேள	ேபா ம்ேபா ,	''பாவம்	நன்றாகப்	ப க்கிற
ழந்ைதகளின்	 ம்பம்	வ ைமயால்	வா கின்றன.	வசதி ள்ள	 ம்பத்தில்

பிறக் ம்	 ழந்ைதகேளா	நன்றாகப்	ப ப்பதில்ைல''	என் 	தனக் த்தாேன
வாய்விட் ச்	ெசால்லிக்ெகாண் 	ேபானாள்.



பார்வதியால்	எைத ம்	ெபா த் க்ெகாள்ள	 ம்.	சம்பளம்	கட்ட	 யாமல்	எந்த
மாணவி ம்	ப ப்ைப	நி த்தி	வி வைத	மட் ம்	அவளால்	சகிக்க	 வதில்ைல.

சாப்பிட் 	 ந்த ம்	திட்டப்ப 	மா 	அைறக் ச்	ெசன் 	பீேராைவத்	திறந்
அதிலி ந்த	பைழய	 ப்ைப	கைள	எ த் 	ைவத் க்ெகாண்டாள்	பார்வதி.

ஒவ்ெவா 	காகிதமாக	எ த் ப்	ப த் க்ெகாண்ேட	வந்தேபா ,	அவ ைடய
கடந்த	கால	வாழ்க்ைகயில்	நிகழ்ந்த	சம்பவங்கள்	ஒவ்ெவான்றாக	நிைனவில்
ேதான்றி	அவள்	கண்கைளப்	பனிக்கச்	ெசய்தன.	அந்தக்	 ப்ைபக க்	கிைடேய
பளிச்சிட்ட	தி மண	அைழப்பிதழ்	ஒன் 	அவள்	கவனத்ைதக்	கவர்ந்த .	 ப்ப
ஆண் க க் 	 ன்	அவ டன்	கல் ரியில்	ப த் க்	ெகாண் ந்த	அவள்
ேதாழி	சரஸ்வதியின்	தி மணப்	பத்திரிைக	அ .	பார்வதி	ஆவ டன்	அைதப்
பிரித் ப்	பார்த்தாள்.

ெசௗபாக்கியவதி	சரஸ்வதிக் ம்,	சிரஞ்சீவி	ேச பதிக் ம்	ெபரிேயார்களால்
நிச்சயிக்கப்பட்ட	ேமற்ப 	தி மண	 ப ர்த்தம்	இனி 	நடந்ேதறி	இன் 	 ப்ப
ஆண் க க் 	ேமல்	ஆகிவிட்டன.

ேச பதி!	-	அந்தப்	ெபயைர	வாசித்தேபா 	அவள்	ெநஞ்சத்தில்	ஓர்	அதிர்ச்சி
ஏற்பட்ட .

சரஸ்வதி!	-	ேச பதியின்	அைறயில்	மாட்டப்பட் ள்ள	அவ ைடய	மைனவியின்
உ வப்	படம்	இந்தச்	சரஸ்வதியி ைடய தாேனா?	 ப்ப 	ஆண் க க் 	 ன்
பழகிய	தன் ைடய	கல் ரித்	ேதாழி	சரஸ்வதியின்	 கத்ைத	நிைன க் க்
ெகாண் 	வந் 	அந்த	 கத் டன்	படத்தி ள்ள	 கத்ைத	ஒத்திட் ப்	பார்க்க
யன்றாள்.	ஊஹும்	 ய	வில்ைல.	பால்ய	சிேநகிதி	சரஸ்வதியின்	 கம்

அவ க் 	மறந்ேத	ேபாய்விட்ட !

படத்தி ள்ள	சரஸ்வதிக் 	வய 	 ப்ப 	அல்ல 	 ப்பத்ைதந் க் 	ேமல்
இ க்கலாம்.	கல் ரித்	ேதாழி	சரஸ்வதிைய	அவள்	பதிெனட் 	வய 	கன்னிப்
ெபண்ணா	யி ந்தேபா 	கண்ட தான்.	எனேவ,	அ ேயா 	மறந் 	ேபான	ஒ
கத்ைத,	 ப்பத்ைதந் 	வயதான	ஒ 	 மங்கலியின்	 கத்ேதா 	ஒப்பிட் ப்

பார்த் ,	அந்தச்	சரஸ்வதிதானா	இவள்	என்பைத	நிச்சயப்ப த் வ 	அவளால்
இயலாத	காரியமாயி ந்த .

எண்ணங்கள்	 ழன்றன.	ஏேதேதா	 ழப்பங்க ம்,	ஆைசக ம்,	கவைலக ம்



கற்பைனக ம்	பார்வதியின்	ெநஞ்சத்தில்	 ந் 	 யலாகப்	பரிணமித் ச்	 ழன்
ெகாண்	 ந்தன்.

ப்பத்திரண் 	ஆண் க க் 	 ன்	ஒ 	நாள்,	பார்வதிக் 	அப்ேபா
பதிெனட் 	வய 	இ க்கலாம்.	இேத	சாரதாமணிக்	கல் ரியில்	இன்டர்மீ யட்
வ ப்பில்	ப த் க்	ெகாண் ந்தாள்.	அவ ைடய	தந்ைத	பலராம்	வாத்தியார்
எலிெமன்டரி	பாட-சாைலயில்	நீண்ட	காலம்	'எ த்தறிவிக் ம்	இைறவனாக'
இ ந் 	வயிற்ைறக்	க வி	
விட் த்	தன்	மகள்	பார்வதிைய ம்,	மகன்	சிவராமைன ம்	பால்ய	வயதிேலேய
அநாைதகளாக்கிச்	ெசன் விட்டார்.

பலராம	வாத்தியாரின்	நண்பர்	சாம்பசிவம்	பார்வதிைய ம்,	அவள்	அண்ணைன ம்
தன்	வீட்ேடா 	அைழத் 	வந் 	ஆதர 	காட் 	வளர்க்கலானார்.

உரிய	காலத்தில்	சிவராம க் த்	தி மணம்	நடந்த .	ம 	வ டேம	அவன்
மைனவி	ஓர்	ஆண்	 ழந்ைதையப்	ெபற்ெற த் த்	தன்	வாழ்க்ைகைய	 த் க்
ெகாண்டாள்.	அந்தத்	 யரம்	தாங்காமல்	சிவராமன்	பார்வதிக் க்	க தம்	எ தி
ைவத் விட் 	யாரிட ம்	ெசால்லாமல்	ெகாள்ளாமல்	வடநாட் க் 	யாத்திைர
கிளம்பிப்	ேபாய்-விட்டான்.	ேபானவன்	ேபானவன்	தான்,	அப் றம்	தி ம்பேவயில்ைல

அன்ேற	அண்ண க் ப்	பிறந்த	ஆண்	மகைவக்	காப்பாற் ம்	ெபா ப்
பார்வதியின்	தைலயில்	வி ந்த .	கன்னிப்	ப வத்ைதக்	கட் க்	காக்க	ேவண் ய
கடைம,	வ ைமயின்	ெகா ைம,	இவற் க்கிைடேய	 ழந்ைதைய	வளர்க்க
ேவண் ய	கடைம ம்	ேசர்ந் 	நிைல	த மாறி	நின்ற	பார்வதிக் 	ஆதரவாக
இ ந் 	பரி 	காட் யவர்	சாம்பசிவம்தான்.	அவ க் க்	கா 	சற் 	மந்தம்.
ெசவிச்	ெசல்வத்ைதத்	தவிர	மற்ற	ெசல்வங்கைள	ெயல்லாம்	ெபற் 	வாழ்க்ைகயின்
இன்பங்கைள	ெயல்லாம்	ஆண் 	அ பவித் 	ஏகாங்கியாக	வாழ்பவர்	அவர்.
உற்றார்	உறவினர்களிடம்	ஒட் தல்	இன்றி,	பற்றற்ற	ஞானிேபால்	தனிைமயில்	வாழ்ந்
ெகாண் ந்த	அந்த	வேயாதிக க் 	ஆண்டவன்	இப்ப 	ஒ 	ெபா ப்ைப
அளித்தி ந்தான்.	ஆனா ம்	பார்வதி	அவ க் 	ஒ 	பாரமாக	இ க்க
வி ம்பவில்ைல.	காைலயி ம்	மாைலயி ம்	தன்	கல் ரித்	ேதாழிகள்	சில க்

ஷன்	ெசால்லித்	தந் 	அதன்	 லம்	கிைடக் ம்	பணத்ைதக்	ெகாண்
வாழ்க்ைக	நடத்திக்	ெகாண் ந்தாள்.	விசித்திரமான	தன்	வாழ்க்ைகைய
எண்ணிப்	பார்த்தேபா 	பார்வதிக்ேக	ேவ க்ைகயாக	இ ந்த .

'எங்ேகேயா	பிறந்ேதன்.	எங்ேகேயா	வளர்கிேறன்.	நான்	ஓர்	அநாைத.	கன்னிப்
ெபண்;	கலியாணமாகாதவள்.	என்னிடம்	இன்ெனா 	அநாைதக்	 ழந்ைத!	இந்தக்



ழந்ைதக் ம்	எனக் ம்	ஆதர 	சாம்பசிவம்.'

'நான்	கன்னிப்	ெபண்ணாக	இ ந் 	ெகாண்ேட,	 ழந்ைதக் த்	தாயாக ம்
இ க்க	ேவண் ம்.	ப த் க்	ெகாண்ேட	பண ம்	சம்பாதிக்க	ேவண் ம்.	ெத வில்
ெசல்	 ம்	வாலிபர்களின்	கண்	பார்ைவயிலி ந் 	தப்பி	வாழேவண் ம்.	ப த் க்
ெகாண்ேட,	ப த்தப 	பணம்	சம்பாதித் க்	ெகாண்ேட,	அநாைதயாக	இ ந்
ெகாண்ேட,	அநாைதைய	வளர்த் க்	ெகாண்ேட,	கன்னியாக	இ ந் 	ெகாண்ேட,
கலியாணம்	ஆனவைளப்	ேபால்	வாழ்ந் 	ெகாண்ேட,	ேதவி!...	இெதன்ன	விசித்திர
வாழ்க்ைக	!	யா க்காக	நான்	வாழ்கிேறன்?	எதற்காக	வாழ்கிேறன்?'

'அப்பா,	நான்	 ஷ க் ப்	ேபாகிேறன்'	என் 	 ழந்ைதைய	எ த் 	இ ப்பில்
ைவத் க்ெகாண் 	 றப்பட்	டாள்	பார்வதி.

சாம்பசிவம்	சிரித்தார்.	அந்தச்	சிரிப்பிேல	ேவதைன ம்	வ த்த ம்	கலந்தி ந்தன.

"ேபாகிற	இடங்க க்	ெகல்லாம்	இந்தக்	 ழந்ைதைய	 ம்	 டக்	 டத்	 க்கிக்
ெகாண் 	ேபாகிறாேய,	இைதத்	ெதாட் லில்	விட் ச்	ெசன்றால்	நான்	பார்த் க்
ெகாள்ள	மாட்ேடனா?"	சாம்பசிவம்	ேகட்டார்.

"தங்க க் 	எதற் ச்	சிரமம்,	அப்பா!	ைகேயா 	இந்தக்	 ழந்ைதைய	எ த் க்
ெகாண் 	ேபாவ 	எனக் 	ஒ 	விதத்தில்	ெசளகரியமாகேவ	இ க்கிற .
ெத வில்	ெசல் ம்	வாலிபர்கள்	என்ைனப்	பார்க் ம்ேபா 	ஒ 	தாையப்
பார்ப்ப ேபால்	மரியாைத	காட் கிறார்கள்.	அவர்க ைடய	பார்ைவ	 ற்றமில்லாமல்
இ க்கிற .	ஆைகயால்,	என்	ராஜா	என்	கன்னிப்	ப வத் க் 	ஒ 	கவசமாக
இ ந் 	உத கிறான்...."

"நீ	ஒ 	ேவ க்ைகயான	ெபண்!''	என்றார்	சாம்பசிவம்.

"ஆமாம்,	இராமலிங்க	 வாமிகள்	சரித்திரம்	நீங்கள்	ப த்ததில்ைலயா?	அவர்
ற் ம்	 றந்த	 னிவராகப்	பற்றற் 	வாழ்ந்த	காலத்தி ம்	தன்	இ ப்பில்	ஒ

சாவிக்	ெகாத்ைதச்	ெச கி	ைவத் க்	ெகாண் ப்பாராம்.	வீேடா,	வாசேலா,
ெபட் ேயா	எ ம்	இல்லாமல்	ெவ ம்	சாவிக்	ெகாத்ைத	மட் ம்	ைவத் க்
ெகாண் ந்ததற் 	என்ன	காரணம்	ெதரி மா?	மற்றவர்கள்	தன்ைன	உயர்வாக,
ற் ம்	 றந்த	 னிவராக	எண்ணிவிடக் டா 	என்பதற்காகத்தான்.	என்

கைத ம்	ஏறக் ைறய	அப்ப த்தான்.	கன்னிப்ெபண்	என் 	என்ைன	யா ம்
எண்ணிவிடக்	 டா 	என்பதற்காகேவ	எங்ேக	ேபானா ம்	இந்தக்	 ழந்ைதையத்

க்கிக்ெகாண் 	அைலகிேறன்.	என்ைனப்	பார்க்கிறவர்கள்,	என்ைன	ஒ



தாயாகப்	பார்ப்பார்கள்	அல்லவா?''	என் 	 றிச்	சிரித்தாள்.

"இனிேமல்	உனக் 	இந்தக்	கஷ்டெமல்லாம்	இ க்கா .	இன் 	மாைல	நான்
மணிக் 	எனக் த்	ெதரிந்தவர்கள்	உன்ைனப்	ெபண்	பார்க்க	வரப்ேபாகிறார்கள்.
நான்	தான்	ஏற்பா 	ெசய்தி க்கிேறன்.	ெபரிய	பணக்கார	இடம்.	ைபயன்	பி.ஏ.
ப த் க்	ெகாண் க்கிறான்.	ராஜா	மாதிரி	கண் க் 	லட்சணமாக	இ ப்பான்.
நீ	என்	ேபச்ைசத்	தட்ட	மாட்டாய்	என்ற	நம்பிக்ைகயில்	அவர்கைள	வரச்	ெசால்லி-
யி க்கிேறன்.	கலியாணேம	ேவண்டாம்	என் 	ெசால்லக் டா .	ெசான்னால்
இன் 	 தல்	நான்	உன் டன்	ேபசேவ	மாட்ேடன்...''

பலமான	பீ ைக டன்	பார்வதி	ம த் க் ற	 யாதப 	விஷயத்ைதச்	ெசால்லி
த் 	விட்டார்	சாம்பசிவம்.

அன் 	மாைலேய	சாம்பசிவத் க் த்	ெதரிந்த	நண்ப ம்	அவ ைடய	மைனவி ம்
ஒ 	வாலிப டன்	பார்வதிையப்	பார்க்க	வந்தி ந்தார்கள்.

"இவன்	என் ைடய	சேகாதரியின்	மகன்	இவ க் த்	தாயார்	தகப்பனார்	இல்ைல.
என்	ெசாத்ெதல்லாம்	இவ க் த்தான்	எ தி	ைவக்கப்	ேபாகிேறன்.	பி.ஏ.	ப த் க்
ெகாண் க்கிறான்.	ெபயர்	ேச பதி...''	என்றார்	பிள்ைளக் 	மாமா.

பலகாரங்கைள ம்	தாேன	தயாரித்த	காப்பிைய ம்	ெகாண் வந் 	அவர்கள்
வ க் ம்	ெகா த் விட் 	நமஸ்காரம்	ெசய்தாள்	பார்வதி.

"இவள்	என்	வளர்ப் 	மகள்.	ெராம்பக்	ெகட் க்காரி	;	ெபயர்	பார்வதி.	'	என்
ெபண்ைண	அறி கப்ப த்தி	ைவத்தார்	சாம்பசிவம்.

"ெபண்	அடக்கமாக	இ க்கிறாள்''	என்றார்	பிள்ைளக் 	மாமா.

''பிராப்தம்	இ ந்தால்	நடந் வி கிற ''	என்றாள்	பிள்ைளக் 	மாமி.

பிள்ைள ம்	ெபண் ம்	ஒ வைர	ஒ வர்	பார்த் க்	ெகாண்டார்கள்.
அந்தரங்கமான	ெமளன	ெமாழியில்	ேபசிக்	ெகாண்டார்கள்.	அந்த	ஒ
விநா யிேலேய	ஒ வர்	மீ
ஒ வர்	காதல்	ெகாண்டார்கள்	என் 	 டக்	 றலாம்.

''காப்பி	 தல்	தரமாயி க்கிற ''	என் 	ைபயன்	நா க்காகத்	தன்	உள்ளத்ைதச்
ெசால்லி	விட்டான்.



பார்வதி	உள்ேள	ேபாய்	மைறவாக	நின் 	ெகாண் 	அந்த	வாலிப ைடய	அழகிய
வ வத்ைத,	கம்பீரத்ைதப்	பார்த் 	ரசித்தாள்.	அவன்	தனக் ப்	 ஷனாக
வாய்ப்பானா?'	என் 	ஏக்கப்	ெப ச் 	விட்டாள்.

பிள்ைளக் 	மாமா,	பார்வதி	ெகாண் வந் 	ைவத்த	ேகா ைம	அல்வாைவ
சித்தப ேய	தம்	மைனவிையப்	பார்த் ,	"நீ ம்	அல்வா	ெசய்கிறாேய!	இந்த

அல்வாைவப்	பார்!	எவ்வள 	 சியாயி க்கிற !''	என்றார்.

"ஏன்,	உங்கள்	மைனவி	ெசய் ம்	அல்லவா	இவ்வள 	நன்றாக	இ க்காேதா?''
என் 	ேகட்டார்	சாம்சிவம்.

"என்	மைனவி	ெசய் ம்	அல்வாைவச்	சாப்பிட்டால்	அப் றம்	அபிப்பிராயேம
ற யா ''	என்றார்	பிள்ைளக் 	மாமா	கண்	சிமிட் யப !

@அெதன்ன	அப்ப ?''	என் 	வியந்தார்	சாம்பசிவம்.

"அ 	அப்ப த்தான்.	அந்த	அல்வாைவச்	சாப்பிட்ட	 ம்	நாக் ம்	அண்ண ம்
ஒன்ேறா 	ஒன்றாக	ஒட் க்	ெகாண் 	ேபச	 யாமல்	ேபாய்வி ம்”	என்றார்
பிள்ைளக் 	மாமா,பார்வதி	உட்பட	எல்ேலா ம்	சிரித் 	விட்டார்கள்!

"சரி,	ேநரமாகிற ;	நாங்கள்	ேபாய்	இரண் 	நாட்	களில்	தகவல்	ெசால்லி
அ ப் கிேறாம்...''	என் 	 றிப்	 றப்பட்டனர்	அந்தப்	ெபரியவர்கள்.

அ வைர	ெதாட் லில்	உறங்கிக்	ெகாண் ந்த	 ழந்ைத,	அவர்கள்	 றப்ப ம்ேபா
'வீல்'	என் 	அழத்	ெதாடங்கிய .

"இ 	யா ைடய	 ழந்ைத?	''	வியப் டன்	ேகட்டார்	பிள்ைளக் 	மாமா.

@இந்தப்	ெபண் க் 	ஓர்	அண்ணன்	இ க்கிறான்.	அவ ைடய	 ழந்ைத.	அ
ஒ 	தனிக்கைத''	என்றார்	சாம்சிவம்.

நாைலந் 	நாட்கள்	கழிந்தன.	ஏேனா	ெதரியவில்ைல.	இந்தச்	சம்பந்தத்தில்
எங்க க் 	இஷ்டமில்ைல	என் 	தகவல்	அ ப்பி	விட்டார்கள்	அந்தப்
ெபரியவர்கள்.

அந்த	நிகழ்ச்சிக் ப்	பிற 	பார்வதியிடம்	கலியாணம்	என்ற	ேபச்ைச	எ க்கேவ



பயந் 	விட்டார்	சாம்பசிவம்.	பார்வதி ம்	தன்	தி மணத்ைதப்பற்றி	அன்ேறா
மறந் 	விட்டாள்.	காலம்	ஓ க்ெகாண் ந்த .	தி ெரன் 	ஒ 	நாள்
சாம்பசிவ ம்	கண்	 விட்டார்.	இெதல்லாம்	நிகழ்ந் 	இன் 	 ப்ப
ஆண் க க் 	ேமல்	ஆகிவிட்டன.

பார்வதி	தன்	ைகயிலி ந்த	சரஸ்வதி	-	ேச பதியின்	தி மணக்	க தத்ைத
இன்ெனா 	 ைற	ப த் ப்	பார்த் 	விட் ,	அன் 	தன்ைனக்	காணவந்த
வாலிபன்	தான்	ேச பதியா?	சரஸ்வதிதான்	அவ ைடய	மைனவியா?
ேச பதியின்	வீட் ல்	மாட்டப்பட் ள்ள	தி வப்	படம்	என்	ேதாழி
சரஸ்வதியி ைடய தானா?'	என் 	ேயாசித்தாள்.

அன் 	மாைல	ேச பதியின்	வீட் ல்	பாரதிக் 	 ஷன்	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்த-
ேபா 	பார்வதி	ேகட்டாள்	:
"பாரதி!	உன்	அம்மா	ெபயர்	என்ன?	

''சரஸ்வதி!''	என்றாள்	பாரதி.

கன்னியாகேவ	ஐம்ப 	வயைதக்	கடந் 	விட்ட	பார்வதிக் ,	என் ேம,	யாரிட ேம
ஏற்படாத	பந்த ம்	பாச ம்	இத்தைன	வ டங்க க் ப்	பிற 	ேச பதியிடம்
ஏற்ப வாேனன்?	விட்ட	 ைற	ெதாட்ட	 ைற	என்பார்கேள,	அ 	தாேனா?	-
பார்வதி	நீண்டெதா 	ெப ச்	ெசறிந்தாள்.
---------------		
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ழல்	நாற்காலியில்	சாய்ந்த	வண்ணம்,	ேமைஜ	விளிம்ைபக்	கால்களால்	உந்தி
ன் ம்	பின் மாக	ஆ யப ேய	தீவிரச்	சிந்தைனயில்	ஆழ்ந்தி ந்தார்	ேச பதி,

கல்கத்தாவி ள்ள	ஒ 	வர்த்தக	ஸ்தாபனத் டன்	' ரங்'	ெடலிேபான்	 லம்
ெதாடர் 	ெகாள்வதற்காகக்	காத்தி க் ம்	ேபா 	அந்தப்	ெபான்னான	ேநரத்ைத
வீணாக்காமல்	தம் ைடய	ேமாட்டார்	ெதாழிற்சாைலயின்	எதிர்காலத்ைதப்	பற்றி
ேயாசித் க்	ெகாண் ந்தார்.

ேயாசைனயின்	தீவிரத்தில்	அவர்	தம் ைடய	அகன்ற	ெநற்றிக் ம்	வல
உள்ளங்ைகக் மிைடேய	சிக்கியி ந்த	ெபன்சிைல	இப்ப ம்	அப்ப ம்	உ ட் க்
ெகாண் ந்த	சமயம்,	''அப்பா!	இன்ைறக் 	எனக் ப்	பிறந்த	நாள்!'	என்

கலத்ேதா 	 றிக்ெகாண் 	அவ ைடய	அ ைம	மகள்	பாரதி	அவர்	எதிரில்
வந் 	நின்றாள்.

"அப்ப யா?	ெராம்ப	சந்ேதாஷம்!	இன்ைறக் 	உனக் 	எத்தைனயாவ 	பிறந்த
நாள்?''	ேச பதி	ேகட்டார்.

"இ பதாவ ...''	

''ெவரி ட்!	உன்	அத்ைதயிடம்	ெசால்லி	 தல்	தரமான	வி ந் 	தயாரிக்கச்
ெசால் ....	உனக் ப்	பால்	பாயசம்	ெராம்பப்	பி க் ேம!	உன்	சிேநகிதிகைள
ெயல்லாம்	சாப்பிடக்	 ப்பி வ தாேன?''

" ப்பிடாமல்	இ ப்ேபனா?	அவர்கள்	எல்ேலா ம்	மா 	யில்	 ம்மாளம்	ேபாட் க்
ெகாண் க்கிறார்கள்.	இன் ம்	பத் 	நிமிஷத்தில்	வி ந் 	தயாராகிவி ம்.
அப்பா	!	நீங்க ம்	இன் 	என்ேனா 	சாப்பிட	ேவண் ம்...''

"அப்ப யா	சங்கதி?	எல்லா	ஏற்பா ம்	நடந் 	ெகாண் க்கிறதா?	இந்த	வீட் ல்
நடப்ப 	ஒன் ேம	எனக் த்	ெதரிவதில்ைல...''

"உங்க க் த்தான்	எதிேல ேம	அக்கைற	கிைடயாேத!	எந்த	ேநர ம்	ேவைலதான்.
அேத	ஞாபகம்தான்!	உங்க	வயேச	உங்க க் 	நிைனவில்	இ ப்பதில்ைலேய!@

"நான்	எல்லாவற்ைற ம்	மறந் 	வி கிறவன்	என் 	தீர்மானித் விட்டாயா?	சின்ன



வயசிேல	நடந்தெதல்லாம்	 ட	எனக் 	ஞாபகம்	இ க்கிற .	நான்	பிறந்தேபா
எனக் 	ைவத்த	ேபைரக் ட.	இன் ம்	ஞாபகம்	ைவத் க்	ெகாண் க்கிேறன்,
ெதரி மா?....''

"அேடயப்பா!	ெராம்ப	ஆச்சரியமாயி க்ேக!	அ 	சரி	;	உங்க க் 	இப்ேபா 	என்ன
வயசாகிற 	ெதரி மா?....''

"அ தான்	மறந் 	ேபாச் .	உள்ேள	ேபாய்	அத்ைதையக்	ேகட் ப்	பா .	சரியாகச்
ெசால் வாள்.	அவைளவிட	எனக் 	நா 	வய 	 ட.	அவ க் 	இப்ேபா...''

@நாற்பத்ெதட் 	ஆகிற .''	

"அப்ப ன்னா	எனக் 	இப்ப	ஐம்பத்திரண் 	ஆகியி க்க ேம!...	ஓ...	அவ்வள
வயசாகி	விட்டதா	எனக் ?"

"அப்பா,	அம்மாைவ ம்	உங்கைள ம்	ேசர்ந்தாப்	ேபால	நிற்க	ைவத் 	நமஸ்காரம்
ெசய்ய	 யைலேய	என் 	எனக் 	ெராம்ப	நாளாகக்	 ைற.	ெகாஞ்சம்	எ ந்
அம்மா	படத் க் ப்	பக்கத்திேல	நில் ங்கப்பா...	நமஸ்காரம்	ெசய்யேறன்...''

கண்களில்	த ம்பிய	கண்ணீைரத்	 ைடத்தப ேய	ேச பதி	தம 	மைனவியின்
படத்ைதப்	பார்த்தார்.	அந்தக்	கைளெபா ந்திய	 கம்	ெதய்வத்	தன்ைம	ெபற்
விளங்கிய .

தி மணத்தன் 	ேச பதி	அவ க் 	மாைல	 ட் ய	ேபா 	அவள்	ெவட்கம்
ழத்	தைல	 னிந்த	வண்ணம்	தம்	எதிரில்	நின்ற	காட்சி	அவர்	நிைன க்

வந்த .

அன் 	கல்யாண	ேகாலத்தில்	நின்ற	சரஸ்வதியின்	அழகிய	வ வத் க் ம்
இப்ேபா 	எதிரில்	நிற் ம்	பாரதியின்	ேதாற்றத் க் ம்	அதிக	வித்தியாசம்	இல்ைல.
ேச பதியின்	ெநஞ்சத்தில்	உணர்ச்சி	அைலகள்	ெபாங்கின.

சரஸ்வதிையப்	பிரிந் 	இன் 	பதிைனந் 	ஆண் கள்	கடந் விட்டன.	இத்தைன
கால ம்	ைவராக்கிய	 ஷராக,	சலனமற்ற	தபசியாக,	திடசித்தம்	வாய்ந்தவராக
வாழ்ந் 	விட்ட	ேச பதியின்	உள்ளத்தில்	பார்வதி	ெப ம்	 யைலக்
கிளப்பியி ந்தாள்.

''பாரதி!	நீ	ேபாய்ச்	சாப்பி !	எனக்காகக்	காத்தி க்க	ேவண்டாம்.	காேலஜுக்



ேநரமாகிவி ம்	உனக் .	நான்	கல்கத்தா க் 	 ரங்க்கால்	 க்	ெசய்தி க்கிேறன்.''

''பிறந்த	நாளன் ட	என்ேனா 	சாப்பிடக்	 டாதா	அப்பா!	எப்ேபா 	பார்த்தா ம்
ேவைலதானா?''	சலிப்ேபா 	 றினாள்	பாரதி.

''இன்ைறக் 	உனக் ப்	பிறந்த	தினம்	என் 	நீ	என்	னிடம்	ேநற்ேற	ெசால்லி-
யி ந்தி க்கக்	 டாதா?''

"ேநற் 	நான்	ெசான்னேபா 	'ேபஷ்	ேபஷ்'	என்றீர்கேள!	அதற் ள்	மறந்
விட் ர்களா?''

"நீ	என்ன	ெசான்னாய்	என்பேத	இப்ேபா 	என்	ஞாபகத்தில்	இல்ைல.	நான்	ஏேதா
கவனமாக	ேபஷ்,	ெசால்லியி க்கிேறன்!	பரவாயில்ைல	உன்	சிேநகிதிகெளல்லாம்
வந்தி க்கிறார்கள்	இல்ைலயா!	அவர்கைள	ெயல்லாம்	சாப்பிடச்	ெசால் ''	என்றார்
ேச பதி.

"அப்பா,	உங்க க் 	வர	வர	ஞாபக	மறதி	அதிகமாகிக்	ெகாண்ேட	ேபாகிற .	நான்
சாப்பிட் விட் 	வ வதற் ள்	ம ப ம்	மறந் 	ேபானா ம்	ேபாவீர்கள்.
ஆைகயால்	எனக் 	இப்ேபாேத	”பர்த்ேட	பிரசன்ட்ைடக்	ெகா த் 	வி ங்கள்''
என்றாள்	பாரதி.

”பிரசன்ட்டா	!	என்ன	பிரசன்ட்	ெகா க்கிற ?”

”ஜப்பானிலி ந் 	நாய்	ெபாம்ைம	ஒன் 	வந்தி க்கிறதாம்.	யாராவ 	 ப்பிட்டால்
அந்தப்	ெபாம்ைமநாய்	தானாகேவ	வாைல	ஆட் க்	ெகாண் 	ஓ 	வ கிறதாம்.''

"தானாகேவ	எப்ப 	ஓ 	வ ம்?	யாராவ 	கீ	ெகா த் 	ைவத்தி ப்பார்கள்.”

”அ தான்	இல்ைல;	 ப்பிடறவர்களின்	சத்தத்ைதக்	ேகட் த்	தானாகேவ	ஓ
வ கிறதாம்.”

”விஞ்ஞானம்	அவ்வள 	 ரம்	வளர்ந்தி க்கிற .	அந்த	நாய்	என்ன	விைலயாம்?''

”அ 	 பாயாம்!''	

”ெராம்ப	அதிகம்....”



' ப்பிட்டால்	ஓ 	வ கிறேத!	அ க் 	இ 	ஒ 	விைலயா?”

“ெத விேல	ேபாகிற	நாய்க் 	ஒ 	பக்ேகாடாைவக்	காட் க்	 ப்பிட்டால்	ேபா ேம!
உன்	 டேவ	ஓ 	வ ேம!	இ க் ப்	ேபாய்	அ 	 பாய்	ெசலவழிப்பார்களா?''
என் 	சிரித்தார்	ேச பதி.

பாரதி ம்	சிரித் 	விட்டாள்.

''நான்	சாப்பிட் விட் 	வ வதற் ள்	அ 	 பாய்	ெர யா	இ க்க ம்”	என்
ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	ஓ னாள்	பாரதி.

"பாரதி!''	என் 	அைழத்தார்	ேச பதி.	ேவகத் டன்	 றப்பட்ட	பாரதி,	ேச பதிையத்
தி ம்பிப்	பார்த் 	"என்னப்பா?	என் 	ேகட்டாள்.

''ஆமாம்,	உங்க	பிரின்ஸிபாைலக்	 ப்பிடைலயா?"

''அைழச்சி க்ேகன்,	அேநகமா,	இப்ப	வந்தா ம்	வ வாங்க.''

பிரின்ஸிபால்	வரப்	ேபாகிறாள்	என் ம்	ேசதி	ேச பதிக் 	மட்டற்ற	மகிழ்ச்சிைய
அளித்த .	ஆயி ம்,	அவர்	அைத	ெவளிப்பைடயாகக்	காட் க்	ெகாள்ளவில்ைல.

ேநற் 	 டப்	பார்வதிையச்	சந்தித்தேபா 	ெபா 	வாகப்	பல	விஷயங்கைளப்பற்றி
அவர்	ெவ ேநரம்	விவாதித் க்	ெகாண் ந்தார்.	எல்லா	விஷயங்களி ம்
அவ க் த்	ெதளிவான,	நிச்சயமான	அபிப்பிராயம்	இ ந்த .	ஆழ்ந்த	ப ப் ம்,
ப ப் க்ேகற்ற	பண் ம்,	எைத ம்	 ட் மமாகப்	 ரிந் 	ெகாள் ம்	அறி க்
ர்ைம ம்	வாய்ந்த	பார்வதி	 டன்	ேபசிக்	ெகாண் ப்பதில்	ேச பதிக் 	ஒ

ெவறிேய	இ ந்த .	ஒ 	நாைளக் 	ஒ 	 ைற	சந்திப்பதா ம்	ேப வ	தா ம்
தீர்ந் 	ேபாகிற	ெவறி	அல்ல	அ .	தாகத் க் 	உப் த்	தண்ணீர்	 க்கிற
மாதிரிதான்.	 க்கக்	 க்க,	ேம ம்	ேம ம்	தாகம்	எ த் க்	ெகாண்ேட
இ க் 	மல்லவா?	தன் ள்	 ந் 	தன்ைன	ஆட் 	ைவக் ம்	அந்த
மயக்கத்ைதப்பற்றி	அவேர	ஆராய்ந் 	பார்த்தார்.	அதன்	இரகசியம்,	மர்மம்,	மாயம்
எ ேம	அவ க் 	விளங்கவில்ைல.

தம்	வாழ்நாளில்	அவர்	எத்தைனேயா	அழகிகைளச்	சந்தித்	தி க்கிறார்.
அறிவாளி-க டன்	பழகியி க்கிறார்.	அவர்களிடெமல்லாம்	காணாத	கவர்ச்சி ம்
மயக்க ம்	பார்வதியினிடத்தில்	மட் ம்	எப்ப 	வந்தன?	இந்த	 திர்ந்த
பிராயத்தில்	உடல்	உற 	சம்பந்தமான	இச்ைசக க்ெகல்லாம்	 	காண



ேவண் ய	ப வத்தில்	இந்த	மயக்கம்	எதற் ?

ஆற்ற ம்	அ பவ ம்	மிக்க	ேச பதி,	திடசித்தம்	வாய்ந்த	இலட்சியவாதி
த மாறி	நின்றார்.	மைனவியின்	படத்ைதக்	கண்டேபா 	அவ க் ப்	பைழய
நிைன க-ெளல்லாம்	ஞாபகத் க் 	வந்தன.

ஏைழக்	 ம்பத்தில்	பிறந் ,	தாய்ப்பாசம்	ஒன்ைறேய	ஆதரவாகக்	ெகாண்
வாழ்க்ைகயில்	ெப ம்	ேபாராட்டங்கள்	நிகழ்த்தி	ெவற்றி	கண்டவர்	அவர்.
உைழப்பால்	உயர்ந்த	உத்தமர்.	சரஸ்வதிைய	மணந்த	பின்னேர,	அவ ைடய
வாழ்க்ைக	விரிவாக	மலரத்	ெதாடங்கிய .	ஆயி ம்,	அந்த	வாழ்வின்	 ரண
இன்பத்ைத	அ பவிக்கக்	ெகா த் 	ைவக்கவில்ைல	அவ க் .	பாரதிையப்
ெபற்ெற த்த	ஐந் 	ஆண் க க் ள்	அவள்	காலமாகி	விட்டாள்.	அதற் ப்	பிற
ேச பதி	இல்லற	வாழ்க்ைகயில்	விரக்தி	அைடந் 	ம மணம்	ெசய்
ெகாள்வதில்ைல	என்ற	 டன்	ைவராக்கிய	 ஷராக	இ ந் 	விட்டார்.

அ த்த	ஆண் ேலேய	அவ ைடய	தங்ைக	சாரதாம்பாள்	கட் ய	கணவைன
இழந் 	ைகம்ெபண்ணாகிக்	கண்ணி ம்	கம்பைல மாகச்	ேச பதியின்	வீட்ேடா
வந் 	ேசர்ந்தாள்.	ஆதரவற் க்	கிடந்த	ேச பதியின்	 ம்பப்	ெபா ப்ைப	அவேள
ஏற்க	ேவண் யதாயிற் .	சமயம்	ேந ம்ேபாெதல்லாம்	அவ்வப்ேபா 	ேச பதிைய
ம மணம்	ெசய் 	ெகாள் ம்ப 	அவள்	 ண் க்	ெகாண் ந்தாள்.	ேச பதி
அதற் 	இணங்கவில்ைல.

'' ழந்ைத	பாரதியிடம்	அன் ம்	ஆதர ம்	காட் 	வளர்க்க	நீ	இ க் ம்ேபா 	நான்
எதற் 	ம மணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்?''	என் 	 றிவிட்டார்.

அந்தப்	பி வாதம்,	தீவிர	விரதம்,	திடசித்தம்,	உ தி	ெமாழி	எல்லாம்	இப்ேபா
பார்வதியின்	 ன்னால்	ஆட்டம்	கண் விட்டன.

நிைன ச்	 ழலிலி ந் 	தன்ைன	வி வித் க்	ெகாண் 	நாற்காலிைய	விட்
எ ந் 	நின்றார்.	ேச பதி.	'பார்வதி	வ ம்	ேநரமாகிற .	இந்த	ேநரத்தில்	நான்
இங்ேக	இ ப்பைதக்	கண்டால்	என்ைனப்பற்றி	என்ன	நிைனத் க்	ெகாள்வாள்?
தனக்காகக்	காத் க்ெகாண் ப்பதாக,	தன்	வரைவ	எதிர்பார்த்
உட்கார்ந்தி ப்பதாக	அல்லவா	எண் வாள்?	அம்மாதிரி	அவள்	தன்ைனப்பற்றி
எண் வதற் 	இடம்	தரக் டா .	அவள்	வ வதற் ள்	நான்	ெவளிேய	ேபாய்	விட
ேவண் ம்.	அப்ேபா 	என்ைனப்பற்றி	பாரதியிடம்	விசாரிப்பாள்.	மாைலயில்

ஷ க் 	வ ம்ேபா 	காைலயில்	சந்திக்க	 யவில்ைலேய'	என் 	என்னிடம்
வாள்.	தன்	மீ 	அவள்	ெகாண் ள்ள	அன் ம்	அக்கைற ம்	அப்ேபா 	அவள்



கத்தில்	ெவளிப்ப ம்.'

கல்கத்தாவிற் ப்	ேபாட் ந்த	 ரங்க்	காைல	ரத் 	ெசய் விட் ,	'பாரதி'	என்
அைழத்தார்.

''என்ன	அப்பா?''	என் 	ேகட் க்ெகாண்ேட	வந்தாள்	பாரதி.

"எனக் 	அவசரமாக	ேவைல	இ க்கிற .	நான்	ெவளிேய	ேபாய்விட் ப்
பன்னிரண் 	மணிக் 	வ கிேறன்...''

“பிரின்ஸிபால்	சாப்பிட	வ வதாகச்	ெசால்லியி க்கிறாேர!	நீங்க	இல்ைலன்னா....''

”பரவாயில்ைல;	 ந்தால்	சாய்ந்திரம்	பார்க்கிேறன்.	எனக்காகக்	காத்தி க்க
ேவண்டாம்.	அவைரச்	சாப்பிடச்	ெசால் ...''

உண்ைமயில்	ேச பதிக் 	எந்த	அவசர	ேவைல ம்	இல்ைல.	அவசரமாக
அவ க்கி ந்த	ேவைல	கல்கத்தா க் 	ெடலிேபானில்	ேபச	ேவண் ய தான்.
அந்த	அவசர	ேவைலைய ம்	அவசரம்	அவசரமாக	ரத் 	ெசய் விட் 	ெவளிேய
றப்பட் ச்	ெசல்வதற் 	ஒேர	ஒ 	காரணம்	பார்வதிையச்	சந்திக்கக் டா
என்ப தான்.	அவ டன்	ேபச	ேவண் ம்	என் 	எவ்வள க்ெகவ்வள 	அவர்
மனம்	ஓயாமல்	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தேதா	அவ்வள க் 	அவர்	அந்த
ஆைசையக்	கட் ப்ப த்திக்	ெகாண் 	ெவளிேய	கிளம்பிப்	ேபாய்விட்டார்.

அவர்	ெசன்ற	சிறி 	ேநரத்திற்ெகல்லாம்	ெடலிேபான்	மணி	அ த்த .	பாரதி
ரிஸீவைரக்	ைகயிெல த் ப்	ேபசிய	ேபா 	பிரின்ஸிபால்	பார்வதியின்	 ரல்
ேகட்ட .
பாரதி!	எனக் 	இப்ேபா 	அவசரமாகக்	ெகாஞ்சம்	ேவைல	இ க்கிற .
ஆைகயால்,	நீ	எனக்காகக்	காத்தி க்க	ேவண்டாம்.	மாைலயில்	நான்	வ ம்ேபா
உன்ைனப்	பார்க்கிேறன்.	விஷ் 	ஹாப்பி	பர்த்ேட	!''	என்றாள்.

உண்ைமயில்,	பார்வதிக் ம்	எந்த	அவசர	ேவைல ம்	இல்ைல.	ேச பதி	தனக்காகக்
காத்தி ப்பார்.	அவர்	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் க் ம்ேபா 	நான்	அங்ேக	ேபாகக்
டா 	நான்	வரப்	ேபாவதில்ைல	என் 	ெதரிந்த ம்	அவர்	பாரதியிடம்

விசாரிப்பார்.	மாைலயில்	தன்ைனச்	சந்திக் ம்	ேபா 	ஏன்	வரவில்ைல?'	என்
ேகட்பார்.	அப்ப க்	ேகட் ம்ேபா 	அவ க் த்	தன்	மீ ள்ள	அன் ம்	அக்கைற ம்
ெவளிப்ப ம்!	-	பார்வதியின்	அவசரமான	ேஜாலிக் க்	காரணம்	இ தான்!



ெதாழிற்சாைலயில்	ேச பதிக்காகப்	பல	அ வல்கள்	காத் க்	கிடந்தன.	ஆனால்
அைவ	எதி ேம	ேச பதியின்	மனம்	ெசல்லவில்ைல.	மீண் ம்	மீண் ம்
பார்வதியின்	நிைன 	ஒன்ேற	அவர்	உள்ளத்ைத	அைலத் க்	ெகாண் ந்த .

உள்ளத்தில்	ெவ 	நாட்களாகப்	 ங்கிக்	ெகாண் ந்த	ஓர்	எண்ணம்	இமயமாக
வளர்ந் 	அ த் வ 	ேபால்	ேதான்றிய .

’இந்த	மனப்	ேபாராட்டத் டன்	எத்தைன	நாட்கள்	ேவதைனப்	ப வ ?
மனதிற் ள்ளாகேவ	அடக்கி	ைவத்தி க்	 ம்	அந்த	எண்ணத்ைத	இன்
ெவளியிட் விட	ேவண் ய தான்	என் 	 	ெசய் 	ெகாண்டார்.	அ த்த
கணேம	'ேச!	பார்வதி	என்ைனப்பற்றி	எவ்வள 	உயர்வாக	எண்ணிக்
ெகாண் க்கிறாள்?	என்னிடம்	எவ்வள 	மதிப் 	ைவத்தி க்கிறாள்.	இப்ப 	நான்
ஓர்	அற்ப	ஆைச	ைவத்தி க்கிேறன்	என் 	ெதரிந்தால்	என்ைனத்	தாழ்வாக
எண்ணிக்	ெகாள்வாேளா?	எண்ணிக்	ெகாள்ளட் ேம!	ெதரியட் ேம.	ெதரிந்
தான்	ேபாகட் ேம.	ஒ 	நாைளக் 	இல்லா	விட்டால்	ஒ 	நாள்	ெதரிய
ேவண் ய தாேன?	இதற் 	ஒ 	 	ஏற்பட	ேவண் ய தாேன.	இன்
மாைலேய	ேபச் க்	கிைடயில்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாள்வதில்	வி ப்பம்
இ க்கிறதா?'	என் 	ெதளிவாகத்	ைதரியமாகக்	ேகட் 	வி கிேறன்.	ேகட்
நிச்சயமாக	ஒ 	பதிைல	அறிந் 	ெகாண் 	வி கிேறன்.'

ஒ 	தீர்மானத் க் 	வந்தவராய்	நாற்காலிைய	விட் 	எ ந்தார்,	ேச பதி.	அன்
மாைல	ஐந் 	மணி	இ க் ம்.	தம் ைடய	பங்களா	வாசலில்	மரத்த 	ஊஞ்சலில்
உட்கார்ந் 	ேலசாக	ஆ யப ேய	ஒவ்ெவா 	விநா ம்	பார்வதியின்	வரைவ
ஆவ டன்	எதிர்பார்த் க்	ெகாண்	 ந்தார்	அவர்.

எங்ேகா	ஒலிக்கின்ற	ஹாரன்	சத்தங்கெளல்லாம்	பார்வதியின்	காராயி க் ேமா
என்ற	பிரைமைய	உண்டாக்கின.	கைடசியில்,	காம்ப ண் க் 	ெவளிேய	ஒ 	கார்
வந் 	நின்ற .	ேச பதி	ஆவ டன்	அந்தக்	காைர	ேநாக்கினார்.	ஆனால்	அதில்
பார்வதிையக்	காணவில்ைல.	பாரதி	மட் ேம	இறங்கி	வ வைதக்	கண்ட
ேச பதிக் ப்	ெப ம்	ஏமாற்றமாயி ந்த .

"என்ன	பாரதி!	இன்ைறக் 	 ஷன்	இல்ைலயா?”	என் 	ேகட்டார்	ேச பதி.

”உண் 	அப்பா.	பிரின்ஸிபா க் 	ெராம்ப	ேவைல	இ க்கிறதாம்.	ஆ 	மணிக்
ேமல்	வ வதாகச்	ெசால்லி	யி க்கிறார்''	என்றாள்	பாரதி.

’அப்ப யா?'	என்றவர்	வரட் ம்.	நீண்ட	நாட்களாக	என்	உள்ளத்தில்	 ந் 	உைடந்



ெகாண் க் ம்	பிரச்ைனக் 	ஒ 	 	கட் 	வி கிேறன்'	என் 	தமக் த்
தாேம	ெசால்லிக்	ெகாண்டவராய்	ஊஞ்சைல	ேவகமாக	ஆட் னார்.
-------------		
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தல்	நாள்	இர 	ெவ 	ேநரம்	வைர	கண்	விழித் ப்	ப த் க்	ெகாண் ந்த

பார்வதி	அன் 	ெபா 	 ல ம்	ேநரத்தில்	சற் 	அதிகமாகேவ	 ங்கி	விட்டாள்,
க்கம்	கைலந் 	அவள்	ப க்ைகைய	விட் 	எ ந்தேபா 	க காரத்தில்	மணி

ஏழ த் க்	ெகாண் ந்த .	அைறக் ள்	சில	 த்தகங்கள்	தா மாறாகச்	சிதறிக்
கிடந்தன.	' ன்பத் க் ம்	இன்பத் க் ம்	இைடேய'	என்ப 	அவற் ள்	ஒன் .
"வித்	லவ்	அண்ட்	ஐரணி'	என்ப 	இன்ெனான் .	அந்தப்	 த்தகங்கைளக்
கண்டேபா 	அவள்	இதழ்களில்	இேலசான	 ன் வல்	ேதான்றி	ெநளிந்த .

அந்தப்	 ன்னைகக் ள்	'ஏேதா	ஒன் '	ஒளிந் 	ெகாண் ப்பைத	பார்வதிையத்
தவிர	ேவ 	எவ ேம	அறியமாட்	டார்கள்.

'இத்தைனக்	கால ம்	இல்லாமல்	இப்ேபா 	என் ள்	 ந் ள்ள	அந்த	உணர் க்
என்ன	காரணம்?	நான்	ஏன்	அவைரப்	பற்றிேய	எண்ணிக்	ெகாண் க்கிேறன்?
அவ க் ம்	எனக் ம்	என்ன	சம்பந்தம்?

ேச பதியின்	மகள்	பாரதியினிடத்தில்	நிஜமாகேவ	எனக் 	அக்கைற
இ க்கிறதா?	அவ க் 	 ஷன்	ெசால்	லிக்	ெகா ப்பதில்	எனக் 	ஏன்
இத்தைன	ஆர்வம்?	அவ க் ப்	பாடம்	ெசால்லித்	த ம்	ேநரங்களில்	என்	மனம்
ஏன்	அைமதியின்றி	அைலய	ேவண் ம்?	அவைரக்	காண	ேவண் ம்	ெமன்ற
ஆவலில்	என்	கண்கள்	ஏன்	அங் மிங் ம்	 ழல்	ேவண் ம்?	இதற்ெகல்லாம்	என்ன
ெபா ள்?'

ேச பதியின்	கண்ணியமான,	கம்பீரமான	ேதாற்றம்	அவள்	கண்ெணதிரில்	வந்
நின்ற .	'இந்தத்	ேதாற்றத்தில்	அப்ப 	என்ன	கவர்ச்சி	இ க்கிற ?	என்ைனக்
கவர்ந்தி க்	 ம்	மாய	சக்தி	இதற் 	எங்கி ந் 	வந்த ?'

ஆம்;	ேச பதிையக்	காட் ம்	கவர்ச்சி	மிக்க,அழ 	வாய்ந்த	ஆடவர்கைளப்
பார்வதி	சந்தித்தி க்கிறாள்.	ெவளி	நா களில்,	எத்தைனேயா	அறிவாளிகைள,
ஆராய்ச்சியாளர்	கைள,	கல்வித்	 ைறயில்	 க டன்	விளங் பவர்கைள,	பட்டம்
ெபற்றவர்கைளப்	பார்த் ப்	ேபசியி க்கிறாள்.	க த் 	அரங் களில்	அவர்க டன்
வாதா 	இ க்கிறாள்.	ஆயி ம்	அவர்களிடெமல்லாம்	காண	 யாத	கவர்ச்சி,
காந்த	சக்தி	ேச பதியிடம்	இ ந்த .	அந்தக்	கவர்ச்சி,	ஆண்	-	ெபண்	உற
சம்பந்தமான	உடற்	கவர்ச்சி	அல்ல.	அதற்ெகல்லாம்	அப்பாற்பட்ட	அறி 	 ர்வமான



ஒ 	சக்தி	அ !	அைத	அவளால்	விளக்க	 ய	வில்ைல.	விளங்கிக்	ெகாள்ள ம்
ய	வில்ைல.

இரண்டாகப்	பிரிந் 	 ப் றக்	கீேழ	வீழ்ந் 	கிடந்த	 த்தகத்ைத	எ த்தேபா
அதில்	இர 	ப த்த	சில	வரிகள்	அவள்	கவனத் க் 	வந்தன.

'உலக	வாழ்க்ைக	ஒ 	பாதாளக்	கிண 	ேபான்ற .	 ழந்ைத	அதன்	பக்கத்தில்
நின் 	ெகாண் 	எட் 	எட் ப்	பார்த்தால்	என்ன	ெசால் ேவாம்?	'அங்ேக	நிற்காேத!
எட் ப்	பார்க்காேத!	 ர	நில்'	என்ேபாம்.	அவ்வாேற	யா ம்	வாழ்க்ைகயின்
அபாயங்கள்.	கிணற்றில்	வீழ்ந் 	விட்டால்	மீள்வ 	 ர்லபம்.'

நான்	அந்தப்	பாதாளக்	கிணற்றின்	அ கில்	நிற் ம்	ஒ 	 ழந்ைதயா?
ஒ நா மில்ைல.

இத்தைன	ஆண் க ம்	நான்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்ளாமேல,	கணவேனா
வாழாமேல	இல்லறத்தின்	இன்ப	 ன்பங்கைள	அ பவிக்காமேல	வாழ்ந்
விட்ேடன்.	என்	கன்னிப்	ப வம்	 ைம ம்	தாய்ைமக்	ேகாலம்	 ண் ,	 ழந்ைத
ராஜாைவ	வளர்ப்பதிேலேய	கழித் 	விட்ேடன்.	இனி?...

பார்வதிக் 	இந்த	உலக	வாழ்க்ைக	ெதரிந்தி ந்த .	ெபண்ைம ம்
ெபண்ைமக் ரிய	ஆசாபாசங்க ம்	ெதரிந்	தி ந்தன,	ஆனால்	அந்தப்	ெபண்ைம
தனக் ம்	உண் 	என்பைத	அவள்	உணர்ந்ததில்ைல.	அவள்	வாழ்க்ைக	ெதரிந்
தவள்.	ஆனால்	அந்த	வாழ்க்ைக	தனக் ம்	உண் .	என்பைத	அறியாதவள்.

கீேழ	ராஜாவின்	சீட் க்	 ரல்	ஒலித்த .	காைலப்	பத்திரிைகையப்	ப த்தப ேய
ேயாசித் க்	ெகாண் ந்த	பார்வதி,	மணி	ஒன்பதாகி	விட்ட 	என்பைத	அப்ேபா
தான்	உணர்ந்தாள்.

'ெவ 	ேநரம்	 ங்கி	விட் க்கிேறன்.	என் ேம	இப்ப த்	 ங்கியதில்ைல.
கல் ரிக் 	ேநரமாகி	விட்ட '	என் 	எண்ணிக்ெகாண்ேட	அவசரமாக	எ ந்
ேபாய்	ேததிக்	காலண்டரின்	 தல்	நாள்	தாைளக்	கிழித்ெதறிந்தாள்.
அப்ேபா தான்	அவ க் 	ஞாபகம்	வந்த .	"ஓ	!	இன் 	பாரதிக் ப்	பிறந்த
நாளல்லவா?	என்ைனச்	சாப்பிடக்	 ப்பிட் க்கிறாேள!	ேபாகலாமா,	ேவண்டாமா?"
என் 	ேயாசிக்கலானாள்.

"இப்ேபா 	ஒ ேவைள	ேச பதி	வீட் ல்	இ ந்தா ம்	இ க்கலாம்.	பாரதி	என்ைன
அைழத்தி க் ம்	ெசய்தி	அவ க் த்	ெதரிந்தி க்கலாம்.	இப்ேபா 	அங் ச்



ெசன்றால்	அவ டன்	சிறி 	ேநரம்	ேபசிக்	ெகாண் க்கலாம்''	என் 	 தலில்
எண்ணினாள்.

அ த்தாற்ேபால்,	" டா ;	இப்ேபா 	ேபாகக்	 டா .	ேபாகாமலி ந்தால்,	ஒ
ேவைள	அவர்	தன்ைனப்	பற்றிப்	பாரதியிடம்	ஏன்	வரவில்ைல?'	என்
விசாரித்தா ம்	விசாரிக்கலாம்.	மாைலயில்	என்ைனச்	சந்திக் ம்ேபா
"காைலயில்	ஏன்	வரவில்ைல?'	என் 	ேகட்டா ம்	ேகட்கக்	 ம்.	அவர்	என்ைனப்
பற்றி	விசாரிக் ம்	ெப ைமைய	இப்ேபா 	ேபாவதால்	இழந் விடக்	 டா ''	என்
தீர்	மானித்தவளாய்	ெடலிேபாைன	எ த் ,	பாரதி!	எனக் 	இப்ேபா 	ெகாஞ்சம்
அவசர	ேவைலயி க்கிற .	மாைலயில்	வ கிேறன்''	என் 	 றிவிட் க்	கீேழ
இறங்கிச்	ெசன்றாள்.

அவசர	அவசரமாகச்	சாப்பாட்ைட	 த் க்ெகாண் 	பகவான்	பரமஹம்சைர ம்
ேதவிைய ம்	வணங்கி	விட் க்	காைர	எ த் க்	ெகாண் 	கல் ரிக் ப்
றப்பட்டாள்.	கார்,	வாசல்	ேகட்ைடத்	தாண் ம்ேபா 	ெசவிட் ப்	ெப மாள்	எ ந்
நின் 	மரியாைத	ெச த்தினான்.	கல் ரிக்	காம்ப ண்ைட	ெந ங்கிய	ேபா ,
ெசால்லி	ைவத்தாற்ேபால்	பிெரஞ் 	ஆசிரிைய	மிஸஸ்	அகாதா	காைல	விந்தி	விந்தி
நடந் 	வந் 	ெகாண் ந்தாள்!	அகாதாைவக்	கண்ட ம்	பார்வதி	ைகக்
க காரத்ைதப்	பார்த்தாள்.	மணி	பத்த க்க	ஐந் 	நிமிஷம்!

காைரத்	தன்	அைறக் 	ெவளிேய	ெகாண் 	ேபாய்	நி த்தியேபா 	அட்ெடண்டர்
ரங்கசாமி	வழக்கம்ேபால்	காரின்	கதைவத்	திறக்க	ஓ 	வந்தான்.

றித்த	ேநரத்தில்	கல் ரிக் 	வந் விட்டதில்	பார்வதிக் ப்	பரம	தி ப்தி!	அதில்
அவள்	எப்ேபா ேம	உஷார்!

உள்ேள	ேபாய்,	நாற்காலியில்	அமர்ந்த தான்	தாமதம்,	இயந்திரகதியில்	இயங்கத்
ெதாடங்கி	விட்டாள்.

எல்லா	ேவைலகைள ம்	 த்தான ம்	அன் 	வந்த	தபால்கைள	ஒவ்ெவான்றாக
எ த் ப்	ப க்கத்	ெதாடங்கினாள்,	அந்தக்	க தங்களில்	கல்கத்தா	ராமகி ஷ்ண
மடத்திலி ந் 	வந்தி ந்த	அைழப் க்	க த ம்	ஒன் .	உலகத் 	அறிஞர்கள்	பலர்
கலந் ெகாண் 	விவாதிக்கப்	ேபா ம்	ேவதாந்த	விசாரைணயில்	பார்வதி ம்	பங்
ெபறேவண் 	ெமன்ப 	அைழப்பாளர்களின்	வி ப்பம்.

ேவெறா 	சமயமாயி ந்தால்,	பார்வதி	அந்த	அைழப்ைப	மகிழ்ச்சிேயா 	ஏற் க்
ெகாண் ப்பாள்.	தனக் க்	கிைடத்த	ஒ 	ெப ைமயாக ம்	எண்ணியி ப்	பாள்.



ஆனால்	இன் 	இப்ேபா 	அவள்	உள்ளப்	ேபாக் 	அ ேயா 	மாறி ள்ள	இந்த
ேநரத்தில்	அவளால்	அைத	ஏற் க்ெகாள்ள	இயலவில்ைல.

மாைல	ேவைளகளில்	ேச பதிையச்	சந்தித் ப்	ேப வதில்	அவள்	ேப வைக
யைடந்தாள்.	அைதக்	காட் ம்	மகிழ்ச்சி	தரக் ய	விஷயம்	இந்த	உலகத்தில்
ேவ 	ஒன் 	இ ப்பதாகேவ	அவ க் த்	ேதான்றவில்ைல.	எனேவ,	'மன்னிக்க ம்'
என் 	பதில்	க தம்	எ திப்	ேபாட் 	விட்டாள்.

மணி	 ன்ற ப்பதற் ள்	தன் ைடய	ேவைலகைள	ெயல்லாம்,	கடைமகைள
ெயல்லாம்	 த் க்	ெகாண் 	விட்ட	பார்வதி,	'மணி	எப்ேபா 	ஐந்த க்கப்
ேபாகிற '	என் 	எதிர்பார்த் 	உட்கார்ந்தி ந்தாள்.

மணி	ஐந் 	அ த்த .

ேச பதிையச்	சந்திக் ம்	ஆவலில்	அவள்	உள்ளம்	 த் க்	ெகாண் ந்த
ேபாதி ம்,	பாரதி	வந் 	அைழத்த	ேபா ,	"எனக் 	இப்ேபா 	ெராம்ப	ேவைல
இ க்கிற .	நீ	ேபாகலாம்.	நான்	ஆ 	மணிக் 	வ கிேறன்''	என் 	ெசால்லி
அ ப்பிவிட்டாள்.

கல் ரி	 ந்த டன்	பாரதிைய ம்	காரில்	அைழத் க்	ெகாண் 	 ஷ க் ப்
றப்பட	ேவண் ம்	என்ப தான்	பார்வதியின்	திட்டம்.	ஆனால்	பாரதி	வந்
அைழத்த	ேபா 	ஏேனா	அவள்	மனம்	மாறிவிட்ட .

பாரதி	அப்பால்	ெசன்ற ம்,	'ஆ 	மணிக் 	வ வதாக	ஏன்	ெசால்லிய ப்பிேனன்?
இெதன்ன	பயித்தியக்காரத்	தனம்?'	என் 	தனக் த்தாேன	சிரித் க்
ெகாண்டாள்	பார்வதி.

அ த்த	ஒ 	மணி	ேநர ம்	அவள்	தன் ைடய	அைறயிேலேயதான்
உட்கார்ந்தி ந்தாள்.	ஒ 	மணி	ேநரம்	தான்	என்றா ம்,	அந்த	ேநரத்தில்	அ 	ஒ
கமாகத்	ேதான்றி	ய !	அைற	அவ ைடய	ெசாந்த	அைறதான்	என்றா ம்,	அந்த

ேநரத்தில்	அ 	சிைறக்	 டமாகத்	ேதான்றிய .	பார்வதி	ஏேதேதா	ேயாசித்தாள்.
கடந் 	ேபான	தன்	பைழய	வாழ்க்ைகயில்	நிகழ்ந்த	சம்பவங்கைள	ெயல்லாம்
எண்ணிப்	பார்த் 	அைச	ேபாடலானாள்.

சி வயதில்	தாய்	தந்ைதயைரப்	பிரிந் 	அ பவித்த	 ன்பங்கள்,	தன்
சேகாதர டன்	கிராமத்ைத	விட் 	வந்த	சம்பவம்,	அவ க் த்	தி மணம்	ெசய்
ைவக்கத்	தான்	பட்டபா ,	தான்	காேலஜில்	ேசர்ந் 	ப ப்பதற் ம்,	அண்ணன்



ம்பத்ைதக்	காப்பாற் வதற் ம்	ேவண் ய	ெபா ளாதார	வசதி	இல்லாமல்
மாணவிக க் 	 ஷன்	ெசால்லிக்	ெகா த்த ,	அண்ணன்	மைனவியின்
மைற ,	அந்தத்	 யரம்	தாங்காமல்	அண்ணன்	தன்ைன	விட் ப்	பிரிந் 	ெசன்ற ,
ழந்ைத	ராஜா டன்	கிழவர்	சாம்பசிவத்தின்	ஆதரவில்	வாழ்ந்த ,ேச பதி

தன்ைனப்	ெபண்	பார்க்க	வந்த ,	காரணம்	 றாமேல	தன்ைன	நிராகரித்த ,
தந்ைதேபால்	அன் 	பாராட் ய	சாம்பவம்	தன்ைன	அநாைதயாக்கி	விட் ப்	பிரிந்
ெசன்ற ,	பல	இன்னல்க க்கிைடேய	ப த் ப்	பட்டம்	ெபற்ற ,	பின்னர்	இேத
கல் ரியில்	ப ப்ப யாக	 ன் க் 	வந் ,	கைடசியில்	பிரின்ஸிபால்	ஆன 	வைர
எல்லா	நிகழ்ச்சிகைள ம்	எண்ணிப்பார்த் 	வியந் 	ெகாண்டாள்.

மணி	ஆ 	அ த் க்	ெகாண் க் ம்ேபாேத	பார்வதியின்	கார்	தி வாளர்
ேச பதியின்	பங்களா க் ள்	ேபாய்	நின்ற .	ெவ 	ேநரமாக	மரத்த 	ஊஞ்சலில்
உட்கார்ந் 	பார்வதியின்	வரைவ	ஆவ டன்	எதிர்	ேநாக்கியி ந்த	ேச பதி,	அவள்
வ வதற் ச்	சற் 	 ன் தான்	உள்ேள	எ ந் 	ேபானார்.

அைறக் ள்	அமர்ந்தி ந்த	ேச பதிக் 	வாசலில்	கார்	வ ம்	ஓைச	ேகட்டேபா
'ஒ கணம்	எ ந் 	ேபாய்	பார்வதிைய	வரேவற்கலாமா?'	என் 	ேதான்றிய .
அ த்த	கணேம,	"ேச!	 டா ;	தனக் 	அவளிடம்	உள்ள	அந்தரங்க	ஆவைல
ெவளிேய	காட் க்	ெகாள்ளக் டா .	பாரதிக் 	 ஷன்	ெசால்லிக்ெகா த்த
பிற 	பார்வதி	யாகேவ	தன்ைனத்	ேத 	தன் ைடய	அைறக் 	வ வாள்.
அ தான்	வழக்கம்.	வழக்கப்ப 	இன் ம்	அவளாகேவ.	வரட் ம்.	அதற் ள்	நான்
ஏன்	அவசரப்படேவண் ம்?"	என் 	எண்ணியவராய்	அைறக் ள்ேளேய
இ ந் விட்டார்.
அன் 	 ஷன்	 வதற் 	வழக்கத்ைதக்	காட் ம்	கால்	மணி	ேநரம்
அதிகமாயிற் .	பாடம்	நடந் ெகாண் ந்தேபா 	பார்வதியின்	உள்ளத்தில்
அைமதி	இல்ைல.	ேச பதிையேய	எண்ணி	எண்ணிக்	 ழம்பிக்	ெகாண்	 ந்த .

'இன் 	அவ ைடய	அைறக் ச்	ெசன் 	அவ டன்	ெவ 	ேநரம்	ேபசிக்
ெகாண் க்க	ேவண் ம்.	ேபச் க்	கிைடயில்	தன்	உள்ளத்தில்	சஞ்சலமிட் க்
ெகாண் க் ம்	எண்ணத்ைத,	ெவளிப்பைடயாகச்	ெசால்லிவிட	ேவண் ம்.	அவர்
என்	அந்தரங்கத்ைத	அறிய	ேநரிட்டால்	என்ைனப்	பற்றி	என்ன	நிைனத் க்
ெகாள்வார்...	?	அவர்	என்னிடம்	ெகாண் ள்ள	மதிப்ைப	மாற்றிக்ெகாண்
வி வாேரா?'

அ த்த	கணேம,	'மாற்றிக்	ெகாள்ளட் ம்;	எைத	ேவண் மானா ம்	எண்ணிக்
ெகாள்ளட் ம்.	மனத்திற் ள்ளாகேவ,	எண்ணி	எண்ணிப்	 ங்கிப்	 ங்கி
ேவதைனப்	ப வ 	என்னால்	இனி	 யாத	காரியம்.	அவ ைடய	உறைவ,	அறி



ர்வமான	நட்ைப	என்	உள்ளம்	நா கிற .	அைத	நான்	அவரிடம்	 றியாக
ேவண் ம்.	என்	எண்ணத்ைத,	என் ள்	 ந் ள்ள	அ ர்வ	உணர்ைவ,
என் ள்ேளேய	எத்தைனக்	காலத் க் 	மைறத் 	ைவத் க்ெகாண்	 ப்ேபன்...?

யலில்	சிக்கி	அைல ம்	 ம்ைபப்	ேபால்	எந்த	 க்	 ம்	வர யாமல்
அைலந் 	ெகாண் ந்த 	பார்வதியின்	உள்ளம்.

'அேத	ேநரத்தில்	பார்வதி	அ பவித் க்	ெகாண் ந்த	ேவதைனகைள	ெயல்லாம்
அைறக் ள்	உட்கார்ந்தி ந்த	ேச பதி ம்	அ பவித் க்	ெகாண் ந்தார்.	பார்வதி
தன்	அைறக் ள்	வந் 	ேபசிக்	ெகாண் க் ம்ேபா ,	எப்ப த்	தன்	வி ப்பத்ைத
ெவளியி வ ,	விஷயத்ைத	எப்ப த்	ெதாடங் வ ,	எவ்வா 	 றி	 ப்ப ?'
என் 	தீவிர	மாக	ேயாசித் க்	ெகாண் ந்தார்.	தம் ைடய	அந்தரங்கத்ைத
அறிய	ேநரிட்டால்,	அவள்	தன்ைனப்பற்றி	என்ன	நிைனப்பாேளா?	நிைனக்கட் ம்.
அதற்காக	எத்தைனக்	காலம்	ெசால்லாமேலேய	இ க்க ம்?'

இரண் 	உள்ளங்க ம்,	உணர்ச்சி	அைலகளில்	சிக்கித்	தவித் க்
ெகாண் ந்தன.	 ஷன்	 ந்த .	பார்வதி	தயங்கியப ேய	ேச பதியின்
அைறைய	ேநாக்கி	ெம வாக	நடந்தாள்.	அவள்	இதயத்தில்	ெப ம்	 யல்
வீசிக்ெகாண் ந்த .	கால்கள்	த மாறின.	 ழம்பிய	உள்ளத் டன்	கனத்த
இதயத் டன்	ேச பதியின்	அைறக்	கத கைளத்	தள்ளிக்	ெகாண் 	'வணக்கம்'
என் 	ைக ப்பியப ேய	உள்ேள	பிரேவசித்தாள்.	அேத	சமயத்தில்,	"வா ங்கள்''
என் 	அைழத்த	ேச பதியின்	 ரலில்	வழக்கமாகக்	கா ம்	கம்பீரம்	இல்ைல;
த மாற்றம்	ெதானித்த .
-----------------	
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'வணக்கம்'	என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	ேச பதியின்	அைறக் ள்	பிரேவசித்த
பார்வதி,	கலக்க ம்	பரவச ம்	கலந்த	உணர்ச்சி	வசப்பட்டவளாய்,	ெதய்வ
சந்நிதியில்	ெமய்ம்மறந் 	நிற் ம்	ஒ 	பக்தைனப்ேபால்	தன்ைன	மறந்த	நிைலயில்
அைசவற் 	நின் 	ெகாண் ந்தாள்.	அேத	நிைலதான்	ேச பதிக் ம்.
பார்வதிையக்	கண்ட ம்	வழக்கமாகக்	ைகையக்	காட் 	அமரச்	ெசால் ம்	அவர்,
அன் 	உண்ைமயிேலேய	ஒ 	ெதய்வச்	சிைலேபால்	உட்கார்ந்தி ந்தார்.

இந்த	ெமௗன	நிைல	இரண் 	நிமிடங்கள்	நீ த்த .	பார்வதி	தானாகேவ
உட்கார்ந்தி க்கலாம்,	அல்ல 	ேச பதியாவ 	அவைள	உட்காரச்	ெசால்லி-
யி க்கலாம்.	ஆனால்	இ வ ேம	ஒ வரில்	ஒ வர்	லயித் ,	ஒ வைர	ஒ வர்
பார்த் க்	ெகாண் ,	ஒ வ ைடய	இதய	ஆழத்தின்	அ 	வாரத்தில்	 ைதந்
கிடக் ம்	இரகசியத்ைத	மற்றவர்	ஊ வி	அறிந் 	ெகாள் ம்	ஆர்வத்தில்
வாயைடத் ப்	ேபான	ஊைமகளாகி,	ெமளன	ெமாழியில்	சம்பாஷித்தப ேய,	தத்தம்
உணர்ச்சிகைள,	ஆைசகைள	உள்ளத்தில்	 ைதந் 	கிடக் ம்	எண்ணங்கைள
ெவளியிட	 ய ம்	ந ப் க்கைலயில்	இரண் 	நிமிடங்கைளக்	கழித் 	விட்டனர்.
கைடசியில்,	 யஉணர் 	ெபற் ,	உட்கா ங்கள்''	என் 	 றிய	ேச பதி
பார்வதிையப்	பார்த்தேபா ,	அவள்	நாற்காலியில்	அமர்ந் விட் ப்பைதக்
கண்டார்.

"மன்னிக்க	ேவண் ம்;	தாங்கள்	எ 	பற்றிேயா	தீவிர	மாகச்	சிந்தித் க்
ெகாண் க் ம்	ேநரத்தில்..."

ேச பதி	சிரித்தார்.	அ 	ெபா ளற்ற	ஒ 	வறட் ச்	சிரிப் !

அவர்	உள்ளம்	எைதேயா	எண்ணிக்	ெகாண் ந்த	நிைலயில்	உத 	சிரிப்ைபக்
காட் க்	ெகாண் ந்த .

"தாங்கள்	காைலயில்	வரப்ேபாவதாகப்	பாரதி	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தாேள,	ஏன்
வரவில்ைல?"	என் 	ேச பதி	ஆவ டன்	ேகட்பார்	என் 	எதிர்பார்த் க்
ெகாண் ந்த	பார்வதிக் 	அவர்	ஒன் ேம	ேகட்காத 	மிக	ஏமாற்றத்ைத
அளித்த .

அ த்த	கணேம,	'தன்னிடம்	அவ க் 	அவ்வள 	அக்கைற	இ க்க	ேவண் ம்



என் 	எதிர்பார்ப்ப 	என்ன	அசட் த்தனம்?'	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்டாள்.

உதட் ல்	தவழ்ந்த	 ன்சிரிப் க் ம்	உள்ளத்தில்	நிகழ்ந் 	ெகாண் ந்த
உணர்ச்சிக க் ம்	எவ்விதத்	ெதாடர் ம்	இன்றிச்	சிந்தைனயில்	 ழ்கியி ந்த
ேச பதி,	பார்வதிைய	மறந் விட்டவைரப்	ேபால்	காணப்பட்டா ம்,	அவ ைடய
எண்ண-ெமல்லாம்	அவைளப்	பற்றியதாகேவ	இ ந்த .	அவர்	அவைளக்
கவனிக்காத 	ேபால்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்.	அவைள	மறந் விட்டவர்ேபால்
அவைளேய	எண்ணிக்	ெகாண் ந்தார்.

சாந்தேம	வ வமாக,	ஆனால்	சலனேம	இதயமாக	அவர்	எதிரில்	உட்கார்ந்தி ந்த
பார்வதிக் ப்	ேபசத்	ேதான்ற	வில்ைல;	என்ன	ேப வ 	என் ம்	 ரியவில்ைல.

இ வ ம்	ஒேர	மாதிரி	எண்ணிக்ெகாண் ,	பார்த் க்	ெகாண் ,	சிந்தித் க்
ெகாண் ,	என்ன	ேப வ 	என் 	ேதான்றாமல்	திைகத் க்ெகாண் 	அப்ப ேய,
அேத	நிைலயில்,	எப்ேபா ம்,	என்ெறன் ம்,	இ ந் விடேவ	வி ம்பினார்கள்.	அந்த
ெமளன	நிைலயில்	அவர்கள்	இ வ க் ேம	அத்தைன	இன்ப ம்	 க ம்
இ ந்தன.	அப்ப 	ஒ 	 கம்	இ ப்பைத	இ வ ேம	தனித்தனியாக	உணர்ந்
அ பவித்தார்கள்.	ஆனால்	வாய்விட் ச்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளவில்ைல.

இ வர்	உள்ளங்க ம்	ெந ங்கிய	நிைலயில்	உறவா க்	ெகாண் ந்த	ேபாதி ம்,
இ வ க் ம்	தங்கள்	ஆர்வத்ைத	ெவளியிட	 யாத	நிைல!	அ 	ஓர்	அ ர்வ
நிைல!
வய 	ஐம்பத்திரண் 	கடந் 	விட்ட	பிற ,	இன்ெனா த்தியின்
ைணைய,உறைவ	நா கிற 	அவ ைடய	உள்ளம்.	இைதக்	காதல்	என்
ற யா ;	காத க் ம்	உட ற க் ம்	அப்பாற்பட்ட	ஓர்	ஆைச	இ .

பார்வதிக் 	வய 	நாற்பத்தா 	ஆகிவிட்ட .	இத்தைனக்	கால ம்	கன்னியாகேவ
வாழ்ந் விட்ட	அவள்,	தி மண	வாழ்க்ைகைய	என் ேம	வி ம்பியதில்ைல.	தன்
கன்னிப்	ப வத்ைத,	இளைமயின்	ைபசாச	உணர்ச்சிக க் ப்	பலியாக்கி	விடாமல்
னிதமாகப்	பா காத் க்ெகாண் 	வாழ்ந் 	விட்ட	பின்னர்,	இத்தைனப்	பிராயம்
கடந் 	இப்ப 	ஒ 	விசித்திரமான	ஆைச!

ேச பதியின்	உறைவ	அவள்	வி ம் கிறாள்.	ஆயி ம்	அந்த	எண்ணம்	தற்கால
இலக்கியங்களில்	சர்வ	சாதாரணமாக	வர்ணிக்கப்ப ம்	காதல்	அல்ல.	அவரிடம்
அவ க் 	ஏற்பட் ள்ள	அன் க் ,	ஆைசக் ,	பரி க் க்	காரணம்	அறி
ர்வமான	ெதாடர்ேபயா ம்.



ேச பதியின்	அைறச்	 வைரப்	ெபரிய	உலகப்படம்	ஒன் 	அலங்கரித்த .
உலகத்தி ள்ள	ேதசங்கள்,	தீ கள்,	கடல்கள்,	மைலகெளல்லாம்	அதில்
வைரயப்பட் ந்தன.	இன்ெனா 	 றம்	உலக	மகா	ேமைதகள்	எ திய	அறி 	 ல்
கள்	கண்ணா 	அலமாரிகளில்	அ க்கி	ைவக்கப்பட் ந்தன.	ஒ 	 ைலயில்
ெவண்கலத்திலான	 த்தர்	சிைல,	ேமைஜ	மீ 	உ ண்ைட	வ வமான	 ழ ம்
உலகத்தின்	ேகாளம்	ஒன் .

ற்றி ள்ள	படங்க ம்,	அறி 	 ல்க ம்	ெவ ம்	காட்சிப்	ெபா ள்கள்	அல்ல;
ேச பதியின்	அறி 	விசாலத் க் ச்	சாட்சியம்	 றிக்ெகாண் க் ம்	உன்னதப்
ெபாக்கிஷங்கள்	அைவ.

'தான்	ஓர்	அறிவாளி;	கல்வி	ேகள்விகளில்	வல்லைம	வாய்ந்த	ஓர்	இலக்கிய	ேமைத'
என்ற	ெப ைம	பார்வதிக் 	உண் .	ஆயி ம்	அந்தப்	ெப ைமைய	அவள்
அகம்பாவ	மாக்கி	விடவில்ைல.	அடக்க ம்	பண் ேம	கற்றதன்	பயன்	என்பைத
நன் 	உணர்ந்தி ந்த	அவள்	நீ த்த	ெந ப்	பாக	அடக்கேம	உ வாக	இ ந்தாள்.

ேச பதியின்	அறிவாற்றல்,	ஆழ்ந்த	ப ப் ,	உலக	அ பவம்,	எந்த	விஷயத்தி ம்
அவ க் ள்ள	ஒப்பற்ற	ஞானம்	-	இைவகைளக்	கா ம்ேபா 	அவள்	தன்ைன	மின்
விளக்கின்	அ கில்	பறக் ம்	ேகவலம்	ஒ 	மின்மினிப்	 ச்சி	யாகேவ	க திக்
ெகாண்டாள்.

அந்தச்	 ழ ம்	உலகத்ைதத்	தன்	விரல்களால்	அைசத் 	உ ட் யவாேற	அவள்
ெமௗனத்தில்	 ழ்கியி ந்	தாள்.	அந்த	ெமௗனம்	அவ க்ேக	ேவதைனையத்
தந்த .

ேச பதியிடம்	ஏேத ம்	ெபா வாகப்	ேபச	ேவண் ம்	ேபால்	இ ந்த .	ேபசினாள்;
'' த்தம்,	அ ண் ,	 ப்பாக்கி	இைவெயல்லாம்	இல்லாமேல	இந்த	உலகம்
இயங்க	 யாதா?"	-	பார்வதியின்	 ரல்	அசாதாரணமாகேவ	ஒலித்த .

''இேதா	இயங்கிக்	ெகாண் க்கிறேத!"	என் 	ெசால்லிவிட் ப்	பார்வதிைய ம்
ழன் 	ெகாண் ந்த	அந்தக்	ேகாளத்ைத ம்	மாறி	மாறிப்	பார்த்தார்	ேச பதி,

உதட் ல்	 ன்னைக	தவழ...

''உலக	மக்கள்	 த்த	அபாயம்	இன்றி	வாழேவ	வழி	யில்ைலயா?''	பார்வதி	மீண் ம்
ேகட்டாள்.

ேச பதி	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ெசான்னார்!



''தங்கள்	ேகள்விக் 	ஒேர	வார்த்ைதயில்	பதில்	 றிவிட	 யா .	ஆனா ம்
க்கமாகச்	ெசால்கிேறன்.	எ ம் ப்	 ற்ைறப்	பார்த்தி க்கிறீர்கள்	அல்லவா?

அதில்	ேகா க்	கணக்கான	எ ம் கள்	எவ்வள 	ஒ ங்காகச்	சண்ைட
சச்சரவில்லாமல்	தங்கள்	காரியங்கைளச்	ெசவ்வேன	நடத் 	கின்றன.	அவற் க்
மகாத்மாக்கேளா,	ஞானிகேளா	யாேர	 ம்	உபேதசம்	ெசய்கிறார்களா?	இந்த	உலகம்
ெபரிய	எ ம் ப்	 ற் தான்.	இதில்	நாம்	அைனவ ம்	எ ம் கள்	ேபால்
வாழ்க்ைகையச்	சண்ைட	சச்சரவின்றி	ஒ ங்காக	நடத்தி	னால்,	அ க் ண் ,
த்தம்	எ ேம	இ க்கா .	நமக் ள்	தத் வங்க ம்	தைலவர்க ம்	உள்ளவைர

சண்ைட ம்	சச்சர ம்	இ ந் 	ெகாண் தான்	இ க் ம்.	ப த்தறி ம்	சக்திேயா,
தைலைமேயா	தத் வங்கேளா	இல்லாத	எ ம் 	கைர ம்	வீட்னி	ஜாலங்கைள ம்
பா ங்கள்.	எவ்வள 	ஒற் 	ைமயாகச்	சண்ைட	சச்சரவின்றி	வாழ்கின்றன...''

ேச பதியின்	பதில்	பார்வதிைய	வியப்பில்	ஆழ்த்தி	விட்ட .

'அடாடா!	எவ்வள 	ெபரிய	விஷயத்ைத	எவ்வள 	ெதளிவாக	விளக்கி	விட்டார்!'	-
அவ ைடய	வியப் த்	தீ 	 ன்னேர,	ேச பதி	இன்ெனா 	 ைறயில்	அவள்	ேகள்
விக் ப்	பதில்	அளித்தார்.

''	மனிதன்	உள்ளத்தில்	ஓர்	ஆைச	உண்டாகிற .	அைதத்	தீர்த் க்	ெகாண்டால்
பிற 	 கமாக	இ க்கலாம்	என் 	எண் கிறான்.	அதற்காகப்	படாத	பாெடல்லாம்
ப கிறான்.	ஆனால்	ஆைசயின்	ப க க்ேகா	ஒ 	 ேவ	இல்ைல...."

எல்லாேம	விளங்கிவிட்ட 	ேபால்	தன் ைடய	சந்ேதகங்கள்	அைனத் க் ேம
விைட	கிைடத் விட்ட 	ேபால்	நிைற 	ஏற்பட்ட 	அவ க் .

எப்ப ம்	தன்	எண்ணத்ைத	-	நீண்ட	நாைளய	வி ப்பத்ைத	ெவளியிட் விட
ேவண் ம்	என்ற	 டன்	வந்தி ந்த	பார்வதி,	அவ ைடய	ேபச்சில்	மயங்கி
தன்ைன	மறந்தவளாய்	அவ டன்	ேபசிக்	ெகாண் ப்பதிேலேய	ெப 	மகிழ்ச்சி ம்
நிம்மதி ம்	ெபற்றவளாய்	உட்கார்ந்தி ந்தாள்.

ெடலிேபான்	மணி	ஒலித்த .	ேச பதி	ரிலீவைர	எ த் ப்	ேபசினார்.	அந்தக்
ழலில்	வந்த	ெசய்திையக்	ேகட்ட ம்	அவர்	 கம்	மாற்றமைடந்தைதப்	பார்வதி

கவனிக்தாள்.

"என்ன,	பஞ் த்	ெதாழிற்சாைலயில்	தீயா?	இரண் 	லட்சமா?	உயிர்ச்ேசதம்
ஒன் மில்ைலேய?	என் 	ேகட்ட	ேச பதி	ரிஸிவைரக்	கீேழ	ைவத் விட் ,	நல்ல



ேவைள!	உயிர்ச்ேசதம்	ஒன் ம்	இல்ைலயாம்!	இரண் 	லட்சம்	 பாய்	ேசதமாம்	!
பரவாயில்ைல;	இன்ஷர்	ெசய்யப்பட் க்கிற ...''	என் 	சர்வ	சாதாரணமாகக்
றினார்.

தீ	என்ற	ெசால்	ேகட் த்	 க் ற்ற	பார்வதி,	"தீயா?	யா ைடய	பஞ்சாைலயில்?''
என் 	விசாரித்தாள்.

"என் ைடய	பஞ்சாைலயில்	தான்''	என்றார்	ேச பதி	மிக	அைமதியாக.

இரண் 	லட்சம்	என்ற	வார்த்ைத	அவைர	அைசக்க	வில்ைல.	உயிர்ச்	ேசதம்	உண்டா
?'	என் தான்	விசாரித்தார்.

உயிரின்	மதிப் க் ம்	ெபா ளின்	மதிப் க் ம்	உள்ள	வித்தியாசம்	அவ க் ப்
ரிந்தி ந்த .	அதனால்	தான்	ெபா ள்	நஷ்டத்ைத	அவர்	ெபரிதாக
மதிக்கவில்ைல.

பார்வதி	சிரித்தாள்.

அைதக்	கண்ட	ேச பதி	அவள்	சிரிப்பதன்	காரணத்ைதப்	 ரிந் ெகாண்
ரியாதவர்	ேபால்,	"ஏன்	சிரிக்கிறீர்கள்?"	என் 	ேகட்டார்.

''எனக் 	ேவ க்ைகயாக	இ க்கிற .	ஒ 	பஞ்சாைலேய	தீப்பற்றி	எரிந்
ேபாய்விட்ட 	என் 	அறிந் ம்	தாங்கள்	ெகாஞ்சம் டப்	பரபரப்பைடயவில்ைல.
இரண் 	லட்சம்	நஷ்டம்	என் 	ெதரிந் ம்	சர்வ	அலட்சியமாக	இன்ஷர்	ெசய்யப்-
பட் க்கிற ...'	என் 	 றிப்	ேபசாமலி ந் 	விட் ர்கேள!	அந்த	நஷ்டம்
இன்ஷூரன்ஸ்	கம்ெபனிையச்	ேசர்ந்த 	என்பதால்	தாேன,	இல்ைலயா?"	என்
ேகட்டாள்.

"இல்ைல;	நஷ்ட	ஈ 	ெகா க்க	ேவண் ய	அந்த	இன்ஷன்	ரன்ஸ்	கம்ெபனி ம்
என் ைடய தான்"	என்றார்	ேச பதி.

பார்வதி	திைகத்தாள்.

"ஒ 	பஞ்சாைல	தீப்பி த் 	எரிந் 	ேபாய்விட்டெதன்றால்,	அந்த	நஷ்டத்ைதத்
ேதசிய	நஷ்டம்	என் தான்	 ற	ேவண் ம்.	இந்தத்	ேதசத்தின்	உற்பத்தியில்	ஒ
சிறிதள 	நஷ்டமாகிவிட்ட 	என்ப தான்	அதன்	ெபா ள்	பஞ்சாைலக்ேகா
இன்ஷாரன்ஸ்	கம்பனிக்ேகா	நஷ்டமாகா "	என்றார்	ேச பதி.



பார்வதி	திைகப் டன்	அவைரப்	பார்த்தாள்.

''உங்கள்	திைகப் 	எனக் ப்	 ரிகிற .	அதாவ ,	இன்ஷூரன்ஸ்	கம்ெபனிக்
நஷ்டம்தாேன?	அந்த	இன்ஷரன்ஸ்	கம்ெபனி	எனக் ச்	ெசாந்தமாயி ந் ம்	அந்த
நஷ்டத்ைத	நான்	ெபரிதாகக்	க தவில்ைலேய	என் தாேன	ேயாசிக்கிறீர்கள்?''
என்றார்	ேச பதி.

பார்வதி	தைலயைசத்தாள்.

"அைதத்தான்	நான்	இல்ைல	என்கிேறன்.	பஞ்சாைலக் 	நஷ்டமில்ைல	என்பைதத்
தாங்கேள	ஒப் க்ெகாள்கிறீர்கள்.	நஷ்டம்	இன்ஷூரன்ஸ்	கம்ெபனிக் ம்	இல்ைல
என் 	நான்	 கிேறன்.	அ 	எப்ப 	என்பைத ம்	ெசால்கிேறன்.	எல்லா
வியாபாரங்கைள ம்	ேபால்	இன்ஷரன்ஸ்	கம்ெபனி ம்	ஒ 	வியாபாரம்.	ஒ
வியாபாரம்	என்றால்,	அதற் 	வர 	-	ெசல 	இரண் ம்	உண் .	நான்	ஒ
ெதாழிற்சாைல	நடத் கிேறன்.	அந்தத்	ெதாழிற்சாைலயில்	உற்பத்தி	ெசய்	வ
எனக் ச்	ெசல .	அவற்ைற	விற்பைன	ெசய்வ 	வர 	இல்ைலயா...''

தைலயைசத்தாள்	பார்வதி.

"அைதப்	ேபாலேவ	இன்ஷாரன்ஸ்	கம்ெபனிக் ம்	வர 	ெசல க்	கணக் 	உண் .
இன்ஷர்	ெசய் 	ெகாள் 	கிறவர்கள்	கட் ம்	பாலிஸிப்	பணெமல்லாம்	வர
என்றால்,	இம்மாதிரிக்	ெகா க்கப்ப ம்	நஷ்ட	ஈ கள்	எல்லாம்	அவர்	க ைடய
ெசலவா ம்.	நஷ்டஈ 	ெகா த்த 	ேபாக,	மிச்ச	மி ப்ப 	லாபம்.	இப்ேபா
ரிகிறதா?	இ 	இன்ஷூரன்ஸ்	கம்ெபனியின்	ெசல க்	கணக்கில்	தான்	வ ம்.
நஷ்டக்	கணக்கில்	வரா .	அதனால்	தான்	இந்த	நஷ்டத்ைத	ேதசிய	நஷ்டம்	என்
மட் ம்	 கிேறன்.''

இ ட்டைறக் ள்	மின்	விளக்ைகப்	ேபாட்ட ம்,	பளிச்	ெசன் 	ஒளி	ேதான்றி,	இ ள்
வ ம்	விலகி	வி ேம	அப்ப 	இ ந்த 	பார்வதிக் .

வியப்ேபா 	ேச பதிையேய	ெமளனமாகப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தாள்	அவள்.
அவள்	ேபசாதைத	ெயல்லாம்	அவள்	கண்கள்	ேபசின.	அந்தப்	பார்ைவயில்	ஏேதேதா
ெபா ள்கள்	ெபாதிந் 	கிடந்தன.

பார்ைவயின்	 ன்னால்	ஞான	விளக்காக	ஓங்கி	உயர்ந் 	வாைன	 ட் வ
ேபான்ற	வி வ பம்	எ த் க்	காட்சி	அளித்தார்	ேச பதி.	அவைரப்பற்றி	அவள்



எவ்வளேவா	உயர்வாக	எண்ணிக்	ெகாண் ந்தாள்.	இன் 	அந்த
உயர் க்ெகல்லாம்	உயர்வாக	இமயமாக	வளர்ந் 	காட்சி	அளித்தார்	அவர்.	அந்த
இமயமைலக் 	 ன்னால்	அவள்	ஒ 	சி 	 ன் !	சின்னஞ்சி 	 ன் !
அப்ப த்தான்	எண்ணினாள்	அவள்.

''அப்பா!''	என் 	அைழத் க்ெகாண்ேட	அைறக் ள்	 ைழந்த	பாரதியின்	 ரல்,
பிரன்ஸிபாைல	விழிப் றச்	ெசய்த .

இரண் 	ேகாப்ைபகளில்	காப்பிையக்	ெகாண் வந் 	ைவத்த	பாரதி,
பிரின்ஸிபாைலப்	பார்த் ,	"ப்ளீஸ்..."	என்றாள்.

''உனக் 	இன் 	பர்த்	ேட	அல்லவா?	மிக்க	மகிழ்ச்சி;	இப்ேபா 	உன்	வய 	என்ன?"
என் 	ேகட்டாள்	பார்வதி.

"இ ப ''	என்றாள்	பாரதி.

"ஓ,	 ன்	ஏஜ்	 ந் விட்டெதன் 	ெசால்?''	சிரித் க்	ெகாண்ேட	 றினாள்
பார்வதி.

பதில்	 றாமல்	ெவட்கத் டன்	நின்ற	பாரதி,	"அப்பா,	நான்	ெகாஞ்சம்	ெவளிேய
ேபாய்	என்	பிரண்ைடப்	பார்த் 	விட் 	வரப்ேபாகிேறன்''	என் 	தன்	தந்ைதயிடம்
ஆங்கிலத்திேலேய	ேபசி	உத்தர 	ேகட்டாள்.

'அந்த	பிரண்ட்	கர்ல்	பிரண்டா,பாய்	பிரண்டா	?'	என் 	ேச பதி	ேகட்கவில்ைல.
அப்ேபா 	இ ந்த	மன	நிைலயில்	அவ க் 	அெதல்லாம்	ேகட்கத்	ேதான்றவில்ைல.

பார்வதிக் த்	தன் ைடய	' ன்	ஏஜ்	'ப வம்	பற்றிய	நிைன 	ேதான்றிவிடேவ,
அந்தச்	சிந்தைனயில்	 ழ்கிப்	ேபானாள்.

"ம்..	இளைமப்	ப வத் க் ள்ள	மகிழ்ச்சி ம்	உற்சாக ேம	தனி!''	என்
ெப ச் டன்	 றினாள்	பார்வதி.

"ஆமாம்;	 ழந்ைதப்	பிராயம்,	வாலிபப்	ப வம்	என்ப	ெதல்லாம்	ஒன்ேவ	 ராபிக்,
ேபான்ற .	ஒ 	வழிப்	பாலத்	தில்	ஒ 	 ைற	ேபாகத்தான்	 ேம	தவிர,	தி ம்பி
வர	 யா .	தி ம்பி	அந்த	வழியில்	ெசல்ல	ேவண் ெமன் 	ஆைசப்பட்டா ம்

யா .	தி ம்பி	வ வதற் 	மனம்	இ க்கலாம்.	ஆனால்	ெசயல்ப த்த
யா !''	என்றார்	ேச பதி.



இப்ப ச்	ெசான்னவர்	சட்ெடன் 	ஏேதா	நிைனத் க்	ெகாண்டவர்ேபால்	ேபச்ைச
நி த்திக்	ெகாண் ,	'இந்த	உதாரணத்ைத	ஏன்	ெசான்ேனாம்'	என் 	எண்ணி
மனத்திற்	 ள்ளாகேவ	வ த்தப்பட்டார்.

அவர்	 றிய	வார்த்ைதகள்	பார்வதிக் ச்	' க்'	ெகன்றன.

"உனக் 	வயதாகிவிட்ட .	இளைமப்	ப வத்ைதக்	கடந் விட்டாய்.	மீண் ம்	அைத
அைடய	 யா .	ஒ 	வழிப்	பாலத்தில்	மீண் ம்	ெசல்ல	ஆைசப்படாேத!''	என்
அவர்	மைற கமாகச்	ெசால்கிறார்	என்ேற	ேதான்றிய 	அவ க் .

அேத	சமயத்தில்	அவர்,	'நாேன	அந்த	ஒ 	வழிப்	பாலத்தில்	தி ம்பிச்	ெசல்ல
ஆைசப்ப கிேறன்.	எனக் 	மட் ம்	வயதாகவில்ைலயா?	என்	உள்ளத்தில்

ந்தி க் ம்	ஆைசக் ம்	அந்தரங்கமாக	ஊசலா ம்	உணர் க் ம்	என்ன
ெபா ள்?	ஒ 	வழிப்	பாைதயில்	தி ம்பிச்	ெசல்ல	வி ம் 	கிேறன்	என்ப தாேன
ெபா ள்?'	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்டார்.

பார்வதியின்	அறி 	 ழம்பிய .	உள்ளத்தில்	ஆைசத்	தீ	ெகா ந் விட் 	எரிந்த .
அந்தத்	திையச்	சற் ம்	எதிர்பாராத	ேநரத்தில்	ெந ப்பைணக் ம்	இயந்திரம்
ஒன் 	வந் 	அைணத் 	விட்டைதப்ேபால்	இ ந்த 	ேச பதியின்	பதில்.	நான்	ஒ
வழிப்	பாைதயில்	தி ம்பிச்	ெசல்ல	ஆைசப்	ப கிேறன்	என்பைதச்	ேச பதி	அறிந்
ெகாண் தான்	இம்மாதிரி	 றி	எச்சரிக்கிறாேரா?	ெசால்ல	ேவண் ம்.	ெசால்ல
ேவண் ம்	என் 	 த் க்	ெகாண் ந்த	தன்	எண்ணத்ைத,	ஆைசைய
அடக்கிக்	ெகாண்டவளாய்	கலங்கிய	உள்ளத் டன்	நாற்காலிைய	விட்
எ ந்தி க்க	 யன்றாள்	பார்வதி.

ஹால்	க காரத்தில்	'மணி	டங்'	என் 	ஒேர	 ைற	அ த் 	மணி	ஏழைர	என்பைத
அறிவித்த .

ைக	 ப்பி	வணங்கியப ேய,	"தங்களிடம்	ெவ ேநரம்	ேபசிக்
ெகாண் ந் விட்ேடன்.	ேநரம்	ேபானேத	ெதரிய	வில்ைல....	மன்னிக்க ம்"	என்
விைட	ெபற் க்ெகாண்ட	பார்வதி,	 றி	வந்த	 க்கத்ைத	அடக்கிக்
ெகாண்டவளாய்	பாைறயாகக்	கனக் ம்	இதயத் டன்	ேபாய்க்	காரில்	ஏறிக்
ெகாண்டாள்.

காரின்	ேவகத்தில்	உள்ேள	 ந் 	வந்த	காற் ,	பார்வதியின்	மனப்
க்கத் க் ச்	சற் 	இதமாக	இ ந்த .	வீட் க் ச்	ெசன்றவள்,	ேநராக	மா



அைறக் ப்	ேபாய்ப்	பலகணியின்	வழியாகச்	சற் 	ேநரம்	ெதளிந்த	வானத்ைதப்
பார்த் க்	ெகாண் ந்தாள்.	அ 	நிர்மலமாக	இ ந்த .	அவ க் 	எதி ேம
மனம்	ஓடவில்ைல.	மனச் ைம	அவைள	ஆழ்த்திய .	ேசார் ம்	விரக்தி ம்
அைமதியின்ைம ம்	அவள்	உடைல ம்	உள்ளத்ைத ம்	உற்சாகமிழக்கச்	ெசய்
தி ந்தன.	நாற்காலியில்	அமர்ந்தவள்.	கண்கைள	 யவாேற	ேமைஜமீேத
கவிழ்ந் 	ெகாண்டாள்.	சற் 	ேநரத் க்ெகல்	லாம்	அப்ப ேய	அயர்ந் 	விட்டாள்.
--------------	
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பகலின்	ஒளி	மங்கி,	அந்தியின்	இ ள்	மயங் ம்	சந்தி	ேநரத்தில்	வானத்தில்	கண்
சிமிட் ம்	ைவர	மலர்கைளக்	கடற்	கைரயில்	உட்கார்ந்தப ேய	கண் 	களித் க்
ெகாண் ந்	தான்	ராஜா.	அவன கில்	அமர்ந்தி ந்த	பாரதி,	கடல்	அைல
கைள ம்.	அவற் க் ப்	பின்னால்	உயர்ந் ம்	தாழ்ந் ம்	மிதந் 	ெகாண் ந்த
நிழல்	சித்திரம்	ேபான்ற	பட கைள	 ம்	பார்த் க்ெகாண் ந்தாள்.

ஜன	சந்த 	அதிகமில்லாத	இடமாகப்	பார்த் 	நி த்தி	ைவக்கப்பட் ந்த	பட
ஒன் ,	அவர்க க் ப்	பின்னணி	யாக	அைமந்தி ந்த .

''படகிேல	ஒ 	 ைற	பிரயாணம்	ெசய்ய	ேவண் ம்	ேபால்	ஆைசயாக	இ க்கிற ''
என்றாள்	பாரதி.

"எனக் ம்	 டத்தான்;	ஆனால்	அதற் 	'விஸா ம்	"பாஸ்	ேபார்ட் ம்	வாங்க
ேவண் ம்?''	என்றான்	ராஜா.

"கப்பலில்	ெவளி	நாட் க் ப்	பயணம்	ெசய்வதாயி ந்தால்	தாேன	அெதல்லாம்
வாங்க	ேவண் ம்".	பாரதி	ேகட்டாள்.

"இல்ைல,	படகிேல	ேபாவதாயி ந்தா ம்	ேவண் ம்.	நீ ம்	நா ம்	வாழ்க்ைகப்
படகில்	பயணம்	ெசய்ய	ேவண் மானால்,	அதற் 	என்	அத்ைதயிட ம்,	உன்
தந்ைதயிட ம்	'பாஸ்	ேபார்ட்	வாங்கியாக	ேவண் ம்''	என்றான்	ராஜா.

பாரதி	சிரித் விட்டாள்.

சினிமாவிேல	காதலர்கள்	" யட்	பா க்ெகாண் 	படகில்	ேபாவார்கேள,	அ
எனக் க்	கட்ேடா 	பி க்	கா ''	என்றான்	ராஜா.

"ஏன்?"	என் 	ேகட்டாள்	பாரதி.

"அந்தக்	காதலர்கள்	நாமாக	இல்ைலேய	என் தான்!"	என்றான்	ராஜா.

கைரைய	ேநாக்கி	வந் 	ெகாண் ந்த	பட கைளப்	பார்த்தப ேய,	" தன்	 தல்
இந்தப்	படைகக்	கண் 	பி த்த 	யார்?'	என் 	ேகட்டாள்	பாரதி.



''நான்	தான்''	என்றான்	ராஜா.	

"நீங்களா?"	என் 	ேகட் விட் ச்	சிரித்தாள்	பாரதி.

''ஆமாம்,	இப்ேபா 	நாம்	சாய்ந் 	ெகாண் க்கிேறாேம	இந்தப்	படைக ம்,	இந்த
இடத்ைத ம்	கண் 	பி த்த 	நான்	தாேன!''	என்றான்	ராஜா.

"ேர ேயா	 விஸ்	 ேராகிராமில்	'படைகக்	கண் 	பி த்த 	யார்?'	என் 	ேகட்டால்,
இந்த	மாதிரிப்	பதில்	ெசால்லி	ைவக்காதீர்கள்!	உங்கள்	என்ஜினீரிங்	காேலஜுக்ேக
அவமானம்!''	என்றாள்	பாரதி,

"எங்கள்	என்ஜினீரிங்	காேலஜ்	அதற்காக	ெராம்பப்	ெப ைமப்ப ம்.	படைகக்
கண் பி த்த	அறிவாளிைய	இந்த	உலகத் க் 	அளித்த	ெப ைம	எங்கள்
கல் ரிக் க்	கிட் மல்லவா..."

"ேபா ம்	உங்கள்	தமாெஷல்லாம்	நான்	இப்ேபா 	ஒ 	 க்கியமான	ேகள்வி	ேகட்கப்
ேபாகிேறன்.	அதற் க்	ெகாஞ்சம்	ஒ ங்காகப்	பதில்	ெசால்ல	ேவண் ம்....
ெதரி மா?''

"அேதா	பட்டாணி	 ண்டல்காரப்	ைபயன்	வ கிறான்.	 தலில்	இரண் 	ெபாட்டலம்
ண்டல்	வாங்கிக்	ெகாண் 	வி கிேறன்.	அப் றம்	ேபசலாம்...''	என்றான்	ராஜா.

"உங்க க் ச்	 ண்டல்	என்றால்	ெராம்பப்	பி க் மா?	“

"அெதல்லாம்	ஒன் மில்ைல.	 ண்டல்	வாங்கவில்ைல	ெயன்றால்,	அந்தப்	ைபயன்
தி ம்பத்	தி ம்ப	இந்தப்	பக்கம்	வந் ,	நம்ைமேய	 ற்றிக்	ெகாண் ப்பான்...''
என் 	 றிய	ராஜா,	அந்தச்	 ண்டல்காரப்	ைபயைன	அ கில்	அைழத் 	இரண்
ெபாட்டலம்	 ண்டைல	வாங்கிக்	ெகாண்டான்.	அந்தப்	ைபயன்	அப்பால்	ேபான ம்,
"...ம்.........	இப்ேபா 	ேகள்வி	பதில்	ெசால்கிேறன்''	என்றான்	ராஜா.

பாரதி	ேகட்டாள்!	"இத்தைனப்	ெபரிய	கடைலப்	பைடத்த	கட ள்	எதற்காக	இந்தக்
கடல்	நீைர	உப்பாகப்	பைடத்தார்.	இவ்வள 	உப் த்	ேதைவயா?''

"ெகாஞ்சம்	அதிகம்தான்''	என் 	 றிய	ராஜா,	 ண்டலில்	கரித்த	உப்ைபச்
சகித் க்	ெகாள்வ 	ேபால்	 கத்ைதச்	 ளித் க்ெகாண்டான்.



ெபாத் க்	ெகாண் 	வந்த	சிரிப்ைபக்	'கலீர்'	என் 	ெகாட் 	விட்டாள்	பாரதி.

பின்னர்,	"நான்	ேகட்கிற	ேகள்விக் ச்	சரியாகப்	பதில்	 றப்	ேபாகிறீர்களா,
இல்ைலயா?"	என் 	சற் க்	ேகாப	மாகக்	ேகட்டாள்.

"அந்தச்	 ண்டல்காரப்	ைபயன்	இந்தப்	பக்கம்	வந்தால்	அவ க் 	நன்றி	 ற
ேவண் ம்''	என்றான்	ராஜா.

"ஏன்?	'உப்பிட்டவைர	உள்ளள ம்	நிைன'	என்ப 	பழெமாழி.	இந்தப்	ைபயேனா
ண்டலில்	'டபிள்'	உப் ப்	ேபாட் க்கிறான்.	நம்	நன்றிைய	அவ க் த்	ெதரிவிக்க

ேவண்டாமா?"

''உங்களால்	தாமாஷாகப்	ேபசாமல்	இ க்க	 யா ;	என்னால்	சிரிக்காம ம்
இ க்க	 யா .''

"நீ	ெசால்ல	நிைனப்பெதல்லாம்	நான்	ேபச	ேவண் ம்.	நான்	ேப ம்	ேபச் க்ெகல்லாம்
நீ	சிரிக்க	ேவண் ம்..."	என் 	அப்ேபாேத	ஒ 	சினிமாப்	பாட்ைடக்	ெகாஞ்சம்
மாற்றிப்	பா னான்	ராஜா.

"ெராம்ப	நன்றாகப்	பா கிறீர்கேள!"

"இப்ேபா 	நாம்	இரண் 	ேப ம்	படகில்	பயணம்	ெசய்தால்	ஒ 	 யட்ேட	பாடலாம்''
என்றான்	ராஜா.

''கட ள்	கடல்	நீைர	உப்பாகப்	பைடத்ததற் க்	காரணம்	ெசால்லாவிட்டால்	நான்
உங்க டன்	 "	என்றாள்	பாரதி.

"இரண் 	ேபர்	ேசர்ந்தால்	நீ	தான்.	தனியாக	இ ந்தால்	ஒன்...''	என் 	 றிய	ராஜா,
"நாெமல்லாம்	ஆண்டவனிடம்	நன்றிேயா 	இ க்க	ேவண் ம்	என்பதற் த்தான்.
ஒ 	ேவைள	உண 	பைடப்பவர்கைள	உப்பிட்டவர்கள்	என் 	 றி	அவர்கைள
உள்ளள ம்	நிைன	என்கிேறாம்.	கட ள்	இந்த	உலகத் 	மக்க க்ெகல்லாம்
உணைவப்	பைடத் 	ைவத்	தி க்கிறார்.	அந்த	உண க் 	ேவண் ய	உப்ைப ம்
பைடத் 	ைவத்தி க்கிறார்.	உலகத்தில்	வா ம்	உயிர்க க்	ெகல்லாம்	உப்பிட்
வ ம்	அந்தக்	கட ள்,	கடல்	நீரில்	கலந்தி க் ம்	உப்ைபப்	ேபாலேவ	நம்
கண் க் ப்	 லனாகாத	 ட் ம	வ வத்தில்	இ ந் 	வ கிறார்''	என்றான்.
பாரதி	ராஜாைவேய	வியப் டன்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தாள்.



''என்ன	பாரதி!	அப்ப ப்	பார்க்கிறாய்?	எனக் 	இவ்வள 	ஞானம்	எப்ேபா
வந் விட்ட 	என் தாேன?	இன் 	காைலயில்	தான்....	என்	அத்ைதயின்	ேமைஜ
மீ 	கிடந்த	ஒ 	 த்தகத்தில்	இந்த	விஷயத்ைத	இன் 	காைலயில்	தான்
ப த்ேதன்...''	என்றான்	ராஜா.

ைகயினால்	மணைலக்	கீறியப ேய,	ராஜா	 றிய	உயர்ந்த	தத் வத்ைத	எண்ணி
வியந் 	ெகாண் ந்த	பாரதி	சட்ெடன,	"ஐேயா!"	என் 	அலறியப 	ைகைய	உதறிக்
ெகாண்டாள்.

அவள்	வல 	ைக	ஆள்காட் 	விரலில்	இரத்தம்	ெப கி	வழிவைதக்	கண்
பதறிப்ேபான	ராஜா,	"என்ன	பாரதி,	ைகைய	ஏதாவ 	கீறிவிட்டதா	என்ன?"	என்
ேகட்டான்.

"ஆமாம்,	கண்ணா த்	 ண் ''	என் 	மணலில்	 ைதந் 	கிடந்த	ஒ 	ெபரிய
கண்ணா த்	 ண்ைட	எ த் 	ராஜாவிடம்	ெகா த்தாள்	பாரதி.

"இந்தக்	கண்ணா த்	 ண் 	உன்	ைகையக்	கீறியதா,	அல்ல 	உன் ைடய	ைக
கண்ணா த்	 ண்ைடக்	கீறியதா?''	என் 	ேகட்டான்	ராஜா.

சினிமாக்களில்	கதாநாயகிக் 	ஏதாவ 	ஆபத் 	ேந ம்	ேபா 	(அ 	தான்
ேந ேம),	கதாநாயகன்	அவைளக்	காப்பாற்ற	ஓ 	வ வான்.	அச்சமயம்,
வில்ல க் ம்	அவ க் ம்	சண்ைட	நடக் ம்.	அந்தச்	சண்ைடயில்	கதா	நாயகன்
ெவற்றி	ெப வான்.	உடேன	கதாநாயகி,	கதா	நாயகைனக்	காதலிக்கத்	ெதாடங்கி
வி வாள்.

ராஜா	தன் ைடய	வாழ்க்ைகயில்	அப்ப 	ஒ 	நிகழ்ச்சிைய	எதிர்பார்க்கவில்ைல
ெயன்றா ம்,	அந்தக்	கண்ணா ைய	ஒ 	வில்லனாகேவ	மதித் 	அைதக்	கடலில்
வீசிெயறிந்தான்.	உடேன	எ ந் 	ெசன் 	தன்னிடமி ந்த	ைகக் ட்ைடையக்	கடல்
நீரில்	நைனத் 	வந் 	அவள்	ைகவிரைலச்	 ற்றிக்	கட் னான்.	இரத்தப்	ெப க்
நின்ற .

"மணலில்	என்ன	இ க்கிற 	என் 	ெதரியாமல்	அஜாக்கிரைதயாகக்	கீறினால்,
இப்ப த்தான்	ேந ம்.''	என்றான்	ராஜா.

"ஆமாம்;	 வரில்	ஆணி	அ க் ம்ேபா ட	ஜாக்கிரைதயாகத்தான்
இ க்கேவண் ம்''	என்றாள்	பாரதி.



அன்ெறா 	நாள்,	கல் ரி	ஆண் 	விழாவின்	ேபா 	 த்தியலால்	தன்	ைகவிரைல
ந க்கிக்	ெகாண்டைத ம்,	பாரதி	அப்ேபா 	தன்	ைகக் ட்ைடயால்	கட் ப்	ேபாட்ட
ைத ம்	பாரதி	 ட் க்	காட் கிறாள்	என்பைத	ராஜா	 ரிந் ெகாண்டான்.

"நீ	ெராம்பப்	ெபால்லாதவள்!''	என் 	பாரதியின்	கன்னத்ைத	ேலசாகக்	கிள்ளினான்
ராஜா.	தன்	கரங்களால்	அவன்	ைககைளத்	த த்தப ேய	ராஜாைவேய	கண்
ெகாட்டாமல்	உற் ப்	பார்த் க்ெகாண் ந்தாள்	பாரதி.	தி ெரன	ஏேதா
நிைனத் க்	ெகாண்டவள்	ேபால்,	"இப்ேபா 	நான்	என்	ைகவிரைலக்	கீறிக்
ெகாண்ட 	பற்றி	மகிழ்ச்சி	அைடகிேறன்''	என்றாள்.

அவள்	அப்ப க்	 றியேபா 	ராஜா க் ப்	ெப ைம	தாங்கவில்ைல.	பாரதி	தன்	மீ
ெகாண் ள்ள	அன்ைபத்	தான்	இப்ப 	மைற கமாகச்	ெசால் கிறாள்	என்
எண்ணி	மகிழ்ந்தான்	அவன்.

அவன்	அவ்வா 	மகிழ்ந் ெகாண் ந்தேபாேத,	"என்	மகிழ்ச்சிக் 	என்ன
காரணம்	ெதரி மா?	இந்தக்	ைகக் ட்ைடதான்.	இ 	என் ைடய	ைகக் ட்ைட.
அன் 	கல் ரியில்,	நீங்கள்	ைகைய	ந க்கிக்	ெகாண்டேபா ,	இந்தக்ைகக்
ட்ைடயால்	தாேன	கட் ப்ேபாட்ேடன்.	அப் றம்	இைதத்	தாங்கள்	தி ப்பிக்

ெகா க்கேவயில்ைல.	நல்ல	ேவைள	இப்ேபா 	தி ம்பி	வந் விட்ட '	என்
சிரித் க்	ெகாண்ேட	 றினாள்	பாரதி.

"....	நீ	ெராம்ப	ெராம்ப..."	என் 	 றத்	ெதாடங்கிய	ராஜாவின்	வார்த்ைதைய,
"ெபால்லாத	ெபண்.	ஆைகயால்	ெராம்ப	ெராம்ப	உஷாராயி ங்கள்''	என்

த் விட் 	எ ந்தி ந்தாள்	பாரதி.

"இதற் ள்	ஏன்	எ ந் விட்டாய்,	பாரதி?''

"இப்ேபா 	மணி	என்ன	ெதரி மா...	எட்டைர	!"	என் 	 றிக்ெகாண்ேட	 றப்பட்டாள்
பாரதி.

ராஜா	வீட் க் த்	தி ம்பிச்	ெசன்றேபா ,	மணி	ஒன்ப .	டாக்ஸி	ஒன்ைறப்
பி த் ப்	பாரதிைய	அவள்	வீட்	 ல்	ெகாண் விட் 	வ வதற் ள்	அவ க் 	நல்ல
பசி	எ த் விட்ட .	வீட் க் ள்	 ைழ ம்ேபாேத	'பசி	பசி'	என் 	அலறிக்
ெகாண் 	சைமயலைறைய	ேநாக்கி	விைரந்	தான்.	அங் 	ஞானம்	ைகயில்
தி ப் கைழ	ைவத் க்	ெகாண் 	தன் ைடய	வசத் க் 	உட்படாத	 ரலில்	பா க்
ெகாண் ந்தாள்.



''பசி	உயிர்	ேபாகிற ;	என்ன	பாட் 	ேவண் யி க்	கிற ?'	என் 	ேகட் க்
ெகாண்ேட	வந்த	ராஜா,	"அத்ைத!	சாப்பிட்டாச்சா?''	என் 	கத்தினான்.

"அத்ைத	இங்ேக	இல்ைல;	மா யிேல	ப த் க்	ெகாண் க்கிறார்கேளா
என்னேவா?''	என்றாள்.

"அத்ைத,	அத்ைத!''	என் 	அைழத்தான்	ராஜா.	பதில்	இல்லாமல்	ேபாகேவ
மா க் ப்	ேபாய்ப்	பார்த்தான்.	அத்ைத	அங்ேக	ேமைஜ	மீ 	தைலையக்	கவிழ்த் த்

ங்கிக்	ெகாண் ந்தாள்.

"அத்ைத!	சாப்பிட	வரவில்ைலயா?'	என்ற	ராஜாவின்	 ரல்	ேகட்ட ம்,	அவள்
தைலைய	நிமிர்த்தி,	''எனக் 	ேவண்டாம்,	ராஜா!	பசிேய	இல்ைல.	நீ	சாப்பி 	ேபா'
என் 	 றி	அ ப்பிவிட் 	அப்ப ேய	எ ந் 	ேபாய்ப்	ப க்ைகயில்	சாய்ந்
ெகாண்டாள்.

"இத்தைன	ேநரம்	நீ	எங்ேக	ேபாயி ந்தாய்?'	என் 	அத்ைத	ேகட்டால்	என்ன	பதில்
ெசால் வ 	என் 	அஞ்சிக்	ெகாண்ேட	வந்த	ராஜா க் 	அவ ைடய	பதில்
மி ந்த
மகிழ்ச்சிைய	அளித்த .

''சரி,	அத்ைத	!	நான்	ேபாய்ச்	சாப்பி கிேறன்''	என் 	 றிக்ெகாண்ேட	கீேழ
இறங்கிப்	ேபாய்விட்டான்	ராஜா..

சீக்கிரேம	சாப்பாட்ைட	 த் க்ெகாண்ட	ராஜா ம்	அன் 	அதிக	ேநரம்	கண்
விழித் க்	ெகாண் க்கவில்ைல.	அவ ைடய	நிைனெவல்லாம்	பாரதிையப்
பற்றியதாகேவ	இ ந்த .	அவ டன்	கடற்கைரயில்	உட்கார்ந் 	உல்லாசமாக
உைரயா க்	ெகாண் ந்த	இன்ப	நிைன களிேலேய	அவன்	எண்ணம்
லயித்தி ந்த .

ேர ேயாைவத்	தி கிச்	சற் 	ேநரம்	இங்கிலீஷ்	பாட் கைளக்	ேகட் விட் 	உறங்கப்
ேபாய்விட்டான்.

மணி	பன்னிரண் க் 	ேமல்	இ க்கலாம்.	பார்வதி	ப க்ைகயில்	இப்ப ம்
அப்ப ம்	 ரண் 	ெகாண்ேடயி ந்	தாள்.	எந்த	நாளி ம்	அவ க் 	இத்தைகய
அ பவம்	ஏற்பட்டதில்ைல.¨

ேச பதியின்	நிைன 	மயக்கம்	அவள்	உறக்கத்ைத	வி ங்கிவிட் ந்த .



மயக்க ம்	உறக்க ம்	கலந்த	கன 	நிைலயில்	 ரண் 	ெகாண் ந்த
பார்வதியின்	இதழ்கள்	அவைள ம்	அறியாமல்	 ன் வல்
த் க்ெகாண் ந்தன.	அந்தக்	கனவிேல	அவள்	ேச பதியின்	 றத்

ேதாற்றத்ைதக்	கண் விட் ச்	சிரிக்கவில்ைல.

அன் 	மாைல	அவர்	 றிய	உயர்ந்த	க த் கள்,	எந்த	விஷயத்தி ம்,
அவ க் ள்ள	ஆழ்ந்த	ஞானம்,	உதாரணங்களின்	 லம்	விஷயத்ைதத்
ெதளிவாக்கித்	த ம்	ஆற்றல்	இவ்வள ம்	அவள்	உள்ளத்தில்	-	பதிந்
ேபாயி ந்தன.	இன்ஷ ரன்ஸ்	கம்ெபனி	பற்றி	அவர்	 றிய	க த் ம்,	ஒ
வழிப்பாைத	உதாரண ம்	அவள்	நிைனவில்	ேதான்றின.

அந்தப்	 ைமயான	க த்ைத ம்	உதாரணத்ைத ம்	ேச பதி	மீண் ம்	மீண் ம்
எ த் ச்	ெசால் வ 	ேபால்	ேதான்றிய .	ேச பதியின்	அறி க்	 ர்ைமைய
நிைனத் 	நிைனத் 	வியந்த 	அவள்	உள்ளம்.	அந்தக்	கன 	மயக்கத்தில்	அவள்
உள்ளத்தில்	ேதங்கிய	மகிழ்ச்சிைய,	வியப்ைப,	ரசிப்ைப	அவள்	உத கள்
ன்சிரிப்பின்	 லமாகப்	பிரதிபலித் க்	ெகாண் ந்தன.

அேத	சமயத்தில்	ராஜாவின்	உறக்கத்தில்	பாரதி	ேதான்றியி ந்தாள்.	அவள்
சிரிப்பிேல,	உற்சாகத்திேல,	ேபாலியான	ேகாபத்திேல,	அவள்	தளிர்க்	கரத்தின்
ெமன்ைமயிேல	லயித்தி ந்தான்	ராஜா.	அந்த	லயத்தின்	பிரதிபலிப்பாக	அவன்
கம்	மகிழ்ச்சியாய்	அ க்க 	மலர்ந் 	ெகாண் ந்த .
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ராஜாவின்	உறக்கத்ைத,	 ைமயான	ெமய்ம்மறந்த	உறக்கம்	என் 	 ற யா .
விழிப் ம்	உறக்க ம்	கலந் 	கிடந்த	ஒ 	மயக்கம்	அவைன	அைணத் ப்
பிைணத் க்ெகாண்.	 ந்த .	வி யற்காைலக் ரிய	இ ேளா 	ேலசாக	ஓர்	ஒளி
ம்	கலந் 	கிடக் ேம,	அந்த	மாதிரி.

அந்த	அைர	 ைறயான	உறக்கத்தில்	ராஜாவின்	 ன்	பாரதி	ேதான் வ ம்
மைறவ மாக	மாயாஜாலம்	 ரிந் 	ெகாண் ந்தாள்.	ெசாப்பன	உலகத்தின்
விசித்திரங்கெளல்லாம்	அங்ேக	நிகழ்ந் 	ெகாண் ந்தன.	

சினிமாக்களில்	வ ம்	 ர்வ	ஜன்மக்	காதலிையப்ேபால்	அவள்,	'கல	கல'	ெவன்
சிரித்த	வண்ணம்	ெமல்லிய	 கி	 டன்	காற்றிேல	மிதந் 	வந்தாள்.	அ த்த
கணம்	காற்றிேலேய	கைரந் 	மைறந்தாள்.	உறங்கிய	நிைலயிேலேய,	கனவின்
மயக்கத்திேலேய	ராஜா	அந்தச்	ெசாப்பன	இன்பத்ைத	அ பவித்தவனாய்
அவ ைடய	அங்க	அைச 	ஒவ்ெவான்ைற ம்	ரசித் ப்	 ன் வல்	 த் க்
ெகாண் ந்தான்.

அவள்	'கல	கல'	ெவன் 	சிரித்தேபா 	பாரிஜாத	மலர்கள்	 யிலின்	 ரல்	ெபற்
உதிர்வன	ேபான்ற	பிரைம	உண்டாயிற் .	ம கணம்	அவள்	சிவந்த	இதழ்கள்

வலிக்க,	நீண்ட	விழிகள்	அைலய,	கால்	சதங்ைககள்	'கலீர்	கலீர்'	என	ஒலிக்க
ஒ 	நடனப்ெபண்	வ வத்தில்	ேதான்றித்	தன்	ெமல்லிய	கரங்களால்	ராஜாைவப்
பற்றி	இ த்தாள்.

இந்த	இன்ப	அ பவம்	ெவ 	ேநரம்	நீ த்தி க்கவில்ைல.	இதற் ள்	அவன்
க்கம்	கைலந் விடேவ	இைடேய	அ பட்ட	பிலிம்	 ள்	மாதிரி,	அந்தச்

ெசாப்பனக்	காட்சி	தைடப்பட் ப்	ேபாயிற் .

பாரதியின்	அழ 	வ வத்ைத,	ஸ்பரிச	இன்பத்ைதத்	ெதாடர்ந் 	அ பவிக்க
யாமற்ேபான	ராஜா,	கைலந் 	ேபான	தன்	 யிைல	மீண் ம்	தன்	வசமாக்கிக்

ெகாண் 	அந்தச்	ெசாப்பன	நிகழ்ச்சியின்	ெதாடர்ச்சியில்,	பாரதியின்	மலர்ந்த
விழிகைள,	சிவந்த	இதழ்கைர,	 க் ம்	 வைல	மீண்	 ம்	மீண் ம்	கண்
ரசிக்க	வி ம்பினான்.

காதல்	வயப்பட்டவர்கள்	எல்ேலா க் ேம	இந்தச்	ெசாப்பன	அவஸ்ைத	உண்



ேபா ம்!	ஆமாம்;	அங்ேக	மா யில்	ப த்தி ந்த	டாக்டர்	 மாரி	பார்வதி,
ேச பதியின்	உ வத்ைதத்	தன்	கண்ெணதிரில்	ெகாண் 	நி த்த	ெவ
பா பட் க்	ெகாண் ந்தாள்;	அவளால்	இயல	வில்ைல.	உண்ைமயில்	அவ க் ச்
ேச பதியின்பால்	ஏற்பட் ந்த 	உடல்	 ர்வமான	காதல்	அல்லேவ!	அவைர	அவள்
ேநசிப்ப ,	அவர்	அன்ைப	ேவண் வ ,	அவர்	 ைணைய	நா வ ,	அவ டேனேய
ேபசிக்	ெகாண் ப்ப ,	அவைரப்	பிரிந்தி க் ம்	ேநரங்களில்	அவைரப்	பற்றிேய
நிைனத் க்	ெகாண் ப்ப 	என்னேவா	உண்ைமதான்.	ஆயி ம்,	பார்வதியின்
இந்த	ஆைசக க்ெகல்லாம்	காரணம்	காதல்	அல்ல;	ேகவலம்	உடலாைசையப்
பின்னணியாகக்	ெகாண்ட,	உடலாைச	தீர்ந்த ம்	அழிந் 	ேபாகிற	அற்பமான	காதல்
அல்ல.	ேச பதியிடம்	இவள்	ெகாண் ள்ள	ேநசத் க் ம்	பாசத் க் ம்,
அன் க் ம்	அக்கைறக் ம்	 ன்னால்,	வய ம்	 றத்	ேதாற்ற ம்	மிக	மிக
அற்பமானைவ.	வயதின்	கவர்ச்சி ம்	அழகின்	வசீகர ம்	மங்கிப்ேபான	பிற ,
வலிவிழந் 	விட்ட	பின்னர்,	காலம்	கடந்த	காலத்தில்	ேதான்றி ள்ள	காதல்	இ .
அதனால்தான்	ேச பதியின்	ேதாற்றத்ைத	அவளால்	உ வகப்ப த்திப்	பார்க்க
இயலவில்ைல.

ராஜாைவப்	ேபாலேவ	பார்வதியின்	உறக்க ம்	அ க்	க 	தைடப்பட் க்
ெகாண் ந்த .	 க்கம்	கைலந்த	ேபாெதல்லாம்	அவள்	உறங்க	 யன்
ெகாண் ந்தாள்.

உறங்கிய	ேபாெதல்லாம்	ேச பதியின்	ேதாற்றத்ைத	உ வகப்ப த்த	 யன்
ெகாண் ந்தாள்;	உறக்கம்	வந்த .	ஆயி ம்	அவளால்	ேச பதியின்	உ வத்ைதக்
காண	 யவில்ைல.

அன் 	மாைல	அவர்	 றிய	வார்த்ைதகள்	அைனத் ம்	அவள்	ெநஞ்சத்தில்
பதிந் 	கிடந்தன.	இன்ஷாரன்ஸ்	பற்றிய	தன் ைடய	அறியாைமைய	அறிய	ேநர்ந்த
ேச பதி	என்ன	எண்ணியி ப்பார்	என்பைத	நிைனத்தேபா 	அவ க்
ெவட்கமாயி ந்த .	நஷ்டம்	இன்ஷூரன்ஸ்	கம்ெபனிக் த்தாேன?'	என்
அதிேமதாவிையப்	ேபால்	தான்	 றியேபா ,	அவர்	அலட்சியமாகச்	சிரித்த	சிரிப்பில்
எத்தைனப்	ெபா ள்	ெபாதிந் 	கிடந்தன!

'நீ	ெமத்த	ப த்தவளாயி க்கலாம்;	பட்டங்கள்	ெபற்	றி க்கலாம்;	அறிஞர்கள்
பலேரா 	வாதா 	ெவற்றி	ெபற்றி க்கலாம்,	கல்வி	ேகள்விகளில்	வல்லவளா
யி க்கலாம்.	ஆனா ம்	இந்தச்	சின்ன	விஷயம்	உனக் த்	ெதரிய	வில்ைலேய,
என் 	அவர்தம்	சிரிப்பின்	 லம்	 றாமல்	 றி	விட்டாேர!	இப்ேபா 	அைத
எண்ணிய	பார்வதிக் 	ெவட்க	மாயி ந்தேபாதி ம்,	 டேவ	இன்பமாக ம்
இ ந்த !



என் ைடய	ெப 	மதிப் க் ம்,	ேநசத் க் ம்	பாத்திர	மாகி ள்ள	ேச பதி	தாேன
சிரித்தார்?	அந்தச்	சிரிப் 	என் ைடய	அறியாைமையப்	பற்றிய தாேன?	என்
அறியாைமைய	எள்ளி	நைகயா ம்	அள க் 	என்னிடம்	அவர்	உரிைம	எ த் க்
ெகாண்டதால்	அல்லவா	அவர்	அவ்வா 	சிரித்தார்?	அப்ப யானால்	அவ க்
என்னிடம்	அன் 	இ க்கிற ;	அக்கைற	இ க்கிற ;	ஆைச	இ க்கிற ;	பாச ம்,
பரி ம்	இ க்கின்றன.	அந்தச்	சிரிப் க் 	இெதல்லாம்தான்	ெபா ள்.	ேச பதியின்
சிரிப் 	அவள்	கா களில்	ரீங்காரமிட்ட .	அந்தச்	சிரிப்பின்	இனிைமயிேல,
பாசத்திேல,	பரிவிேல	என் ேம	அ பவித்தறியாத	 கம்	இ ப்பைத	அவள்
உணர்ந்தாள்.	அந்த	உணர்ச்சீ	கைள	ெயல்லாம்	ஒன்றாகத்	திரட் ப்	 ன் வலாக
ெவளி	யிட் க்	ெகாண் ந்தன	அவ ைடய	இதழ்கள்.

மணி	ஒன்ப 	இ க் ம்.	ராஜா டன்	டாக்ஸியில்	வந் 	இறங்கிய	பாரதி,	ெநஞ்
படபடக்க	ெம வாக	அ ேமல்	அ 	ைவத்தவளாய்,	தன்	தந்ைதக் த்	ெதரியாமல்
வீட் க் ள்	ெசன் விட	எண்ணினாள்.	ந 	ஹாலில்	ப த்தி க் ம்	ேச பதிையக்
கண்ட ம்	தி க்கிட் ப்ேபான	பாரதி,	 ன்ெனா 	நாள்	தான்	ேநரம்	கழித்
வீட் க் 	வந்தேபா 	"இத்தைன	ேநரம்	எங்ேக	ேபாயி ந்தாய்?'	என் 	தந்ைத
ேகட்ட ம்,	தான்	அதற் க்	கல் ரி	ஹாஸ்டல்	மாணவி	 டன்	கணக் ப்	பாடம்
கற் க்	ெகாண் ந்ததாகப்	ெபாய்	ெசான்ன ம்,	தான்	 றிய	அைதப்
ெபாய்ெயன் 	 ரிந் 	ெகாண்ட	அப்பா,	அைத	ெவளிேய	காட் க்ெகாள்ளாமல்	தன்
வார்த்ைதகைள	நிஜெமன் 	நம் வ 	ேபால்	நடந் 	ெகாண்ட ம்	அவள்
நிைன க் 	வந்தன.

அப்பா	 ங் கிறாரா	என் 	கைடக்	கண்ணால்	கவனித்	 க்ெகாண்டாள்.
ேச பதிக் க்	கா 	ெராம்பக்	 ர்ைம.	 ங்கிக்	ெகாண் க் ம்ேபா 	பக்கத்தில்
நிழலா னா ம்	அறிந் 	ெகாண் வி கிற	 ட் மமான	அறி 	அவ க் 	உண் .
இன் 	பாரதி	வ ம்ேபா 	அவர்	விழித் க்	ெகாண் தான்	ப த்தி ந்தார்.	மணி
ஒன்ப க் 	ேமல்	ஆகிவிட்ட 	என்பைத ம்,	பாரதி	ேலட்டாக	வீட் க்
வந்தி க்கிறாள்	என்பைத ம்	அவர்	உணராமலில்ைல.	ஆயி ம்	பயந்தப ேய
உள்ேள	வந் 	ெகாண் ந்த	பாரதிைய	அவர்	கண் க்க	வி ம்பவில்ைல.	எந்தவித
உணர்ச்சிைய ம்	ெவளியில்	காட் க்ெகாள்ளாமல்	மாைல	ஐந் 	மணிக் க்
கல் ரியிலி ந் 	வ ம்	பாரதிைய	எப்ப 	வரேவற்பாேரா	அவ்வாேற	வரேவற்றார்.

"என்ன	பாரதி.	யாேரா	ஒ 	பிரண்ைடப்	பார்க்கப்	ேபாகிேறன்	என் 	 றிவிட் ச்
ெசன்றாேய,	பார்த் 	விட்டாயா?'	என் 	சகஜமாக	விசாரித்தார்.

''ஆமாம்''	என் 	ெமல்லிய	 ரலில்	பதில்	 றினாள்	பாரதி.



"இத்தைன	ேநரம்	சாப்பிடாமலா	ேபசிக்ெகாண் ந்	தாய்	வா,	வா,	உள்ேள	ேபாய்ச்
சாப்பிடலாம்.	உனக்காக	நா ம்	சாப்பிடாமல்	காத்தி க்கிேறன்''	என் 	அன் ம்
பரி ம்	கலந்த	 ரலில்	வரேவற்றார்.	தந்ைதயின்	அன் 	ெமாழிகளில்	பாரதி	ெமய்
சிலிர்த் ப்ேபானாள்.	அப்பாவா	இப்ப ப்	ேப கிறார்?	நிஜமாகேவதான்	இப்ப க்

கிறாரா?	அல்ல 	ேகாபத்ைத	வி ங்கிவிட் 	ேமலாக	அன்ெபா கப்	ேப
கிறாரா?

"ஏன்	ேலட்?'	என் 	ஒ 	வார்த்ைத	ேகட்கவில்ைலேய!	நிஜமாகேவ	என்	மீ
ேகாபமில்ைலயா?	அவ ைடய	சாந்த	மான	ேபச் ம்,	அன் ம்	வரேவற் ம்	பாரதிக் ப்
ெப ம்	ேவதைனைய	அளித்தன.

'அப்பா!	நான்	ேநரம்	கழித் 	வீட் க் 	வந்தி க்கிேறன்.	இப்ேபா 	மணி	ஒன்ப ;
தய 	ெசய் 	என்ைனக்	ெகாஞ்சம்	ேகாபித் க்	ெகாள் ங்கள்	அப்பா!'	என்
ெகஞ்சிக்	ேகட் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்	ேபாலி ந்த .	தன்ைன	அவர்	ேகாபமாக
நா 	வார்த்ைத	திட் 	அ ப்பினால்தான்	உள்ளம்	அைமதி ம்	ேபால்	ேதான்றிய .
ஆனா ம்	தன்	ேவதைனைய	அடக்கிக்	ெகாண்டவளாய்	ெமளனமாகச்
சைமயலைறைய	ேநாக்கி	நடந்தாள்	பாரதி.

ேச பதிக் ம்	பாரதிக் ம்	ேமைஜ	மீ 	உண 	தயாராகக்	காத்தி ந்த .
தந்ைத ம்	மக ம்	அ க ேக	அமர்ந்த ம்,	ேச பதியின்	சேகாதரி	உண
வைககைள	ஒவ்ெவான்	றாக	எ த் ப்	பரிமாறினாள்.	ேச பதி	எ ம்	ேபசாமல்
ெமளனமாகேவ	சாப்பிடத்	ெதாடங்கினார்.	அவர்	 கத்தில்	மகிழ்ச்சியில்ைல.
ேபசிய	இரண்ெடா 	வார்த்ைதகளி ம்	உற்சாகமில்ைல.

'ஒ வன்	எவ்வள 	 ன்பங்கைள	அ பவித்தேபாதி ம்	கவைலகள்	பட்டேபாதி ம்
சாப்பி ம்	ேநரங்களில்	மட் ம்	எல்லாவற்ைற ம்	மறந் 	நிம்மதி டன்	சாப்பிட
ேவண் ம்'	என் 	ேச பதி	அ க்க 	 வ 	வழக்கம்.	தம் ைடய
அ பவத்தி ம்	அவர்	இந்தக்	ெகாள்ைகையக்	கைட	பி க்கத்	தவறியதில்ைல.
வியாபாரத்தில்	பல	லட்சம்	 பாய்	நஷ்டமாகியி ந்தா ம்	லாபமாகியி ந்தா ம்
இரண்ைட ம்	சமநிைலயில்	ஜீரணம்	ெசய் ெகாள் ம்	சக்தி	அவ க் 	உண் .
அவர்	 க-பாவத்திலி ந் ,	லாபம்	நஷ்டம்	எைத ம்	கண் பி த் விட	 யா .
அத்தைகய	திடசித்தம்	வாய்ந்தவர்	 கத்தில்	இன் 	மட் ம்	ஏன்	இத்தைனக்
கவைல?	அைமதியின்ைம	?

"அப்பாவின்	கவைலக் 	என்ன	காரணம்?''	என் 	ேயாசித்தாள்	பாரதி.	தன்
அண்ணனின்	 கத்தில்	என் மில்லாத	வ த்தம்	 ழ்ந்தி ப்பதன்	காரணம்



என்னெவன் 	 ரியாமல்	தவித்தாள்	ேச பதியின்	தங்ைக.

ேச பதியின்	ைக	விரல்கள்	சாப்பாட்ைட	அைடந் 	ெகாண் ந்தன.	அவர்	உள்ளம்
எங்ேகேயா	அைலந் 	ெகாண் ந்த .

ெமளனமாக.	இைதக்	கவனித் க்	ெகாண் ந்த	பாரதி ம்	அத்ைத ம்	ஒ வ க்-
ெகா வர்	ஜாைடகளாேலேய	ேபசிக்	ெகாண்டனர்.

'அப்பாவின்	வ த்தத் க் 	என்ன	காரணம்?	ஏன்	ேசாற்ைற	அைளந்
ெகாண் க்கிறார்?'	என் 	பாரதி	ேகட்	டாள்.	இல்ைல,	அவள்	 கபாவ ம்
ைகஜாைடக ம்	அப்ப க்	ேகட்டன்.

"எனக்ெகன்ன	ெதரி ம்.	உன்	அப்பா	சங்கதி?	ஒ 	ேவைள	பஞ் மில்	தீப்பற்றி
எரிந் 	விட்டைத	எண்ணி	வ த்தப்பட் க்	ெகாண் க்கிறாேரா	என்னேவா?"
ேச பதியின்	சேகாதரி	பதில்	 றினாள்.	இல்ைல	அவ ைடய	கண்க ம்
அபிநயங்க ம்	அவ்வா 	பதில்	 றின.

மக ம்	சேகாதரி ம்	ெமளன	ெமாழியில்,	அபிநயங்	களின்	 லமாகப்	ேபசிக்
ெகாண் ப்பைதக்	கவனித்த	ேச பதி	ேலசாகச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட,	"என்ன
பாரதி	!	அத்ைத ம்	ம மக ம்	என்ன	ேபசிக்ெகாண் க்கிறீர்கள்?	நான்	ஏன்
ஒ 	மாதிரியாக	இ க்கிேறன்	என் தாேன?	பஞ் 	மில்	எரிந் 	ேபாயிற்ேற	என்
நான்	வ த்தப்ப வதாக	எண் கிறீர்களா?	வியாபாரத்தில்	நஷ்டம்	ஏற்ப ம்	ேபா
கவைலப்ப வ 	என்ப 	எனக் த்	ெதரியாத	விஷயம்.	பணம்	வந் 	ேபாவ 	பற்றி
நான்	எப்ேபா ேம	கவைலப்	பட்டதில்ைல;	கவைலப்பட ம்	 டா .	ஆனால்
படக் டாத	ஆைசகைளப்	பட் விட் ,	அ 	நிைறேவறாமல்	ேபா ம்ேபா 	வ ந்த
ேநரி கிறதல்லவா?	என்	வ த்தத்திற் க்	காரணம்	ஆைச	நிைறேவறவில்ைலேய
என்பதால்	அல்ல.	நிைற	ேவறாத	ஆைசைய	ஏன்	பட்ேடாம்"	என் தான்
வ ந் கிேறன்	என்றார்.

'அப்ப ப்பட்ட	அந்த	ஆைச	என்ன?'	ெவன் 	ேச பதிையக்	ேகட் ம்	தீரம்
பாரதிக்ேகா,	அவள்	அத்ைதக்ேகா	இ க்கவில்ைல.

ஆனால்	பாரதி	மட் ம்	தன்	தந்ைதையப்	பார்த் ,	"அப்ப யானால்	அந்த	ஆைசைய
விட் 	வி ங்கேளன்"	என்றாள்.	அ 	ேகட்ட	ேச பதி	தமக் ள்ளாகேவ	சிரித் க்
ெகாண்டார்.	அவ ைடய	உள்ளத்தின்	அ வாரத்தில்	ஆழ்ந் 	கிடக் ம்	ரகசியம்,
இ வைர	பார்வதிேய ட	அறியாத	அந்த	ரகசியம்,	மகளிடேமா	தங்ைகயிடேமா
ெசால்லி	ஆ தல்	ெபறக்	 யதல்லேவ!



சாப்பாட்ைட	அைர	 ைறயாக	 த் க்	ெகாண்ட	ேச பதி,	சட்ெடன்
நாற்காலிையவிட் 	எ ந் 	நின்ற	வராய்,	"சரி,	பாரதி!	ேநரமாகிற .	நீ	ேபாய்ப்
ப க்கலாம்''	என் 	 றிவிட் த்	தம 	அைறைய	ேநாக்கிச்	ெசன்றார்.

"ஆைசைய	விட் வி ம்ப 	அப்பா க் ச்	 லபமாகச்	ெசால்லி	விட்ேடன்.	என்
மனத்தி ள்ள	ஆைசைய	என்னால்	விட யவில்ைலேய!	ராஜாைவப்பற்றி	என்
அந்தரங்கத்	தில்	ெகாண் ள்ள	எண்ணங்கைள	அகற்றிவிட	 ய	வில்ைலேய!"
என் 	தனக் த்தாேன	ெசால்லிக்	ெகாண்ட	வளாய்த்	தன் ைடய	அைறைய
ேநாக்கி	நடந்தாள்	பாரதி.

தம் ைடய	அைறக் ள்	பிரேவசித்த	ேச பதியின்	உள்ளம்	பார்வதிையப்பற்றிேய
எண்ணமிட் க்	ெகாண் ந்த .	அவ டன்	அன் 	மாைல	விவாதித் க்
ெகாண் ந்த	விஷயங்கெளல்லாம்	அவர்	நிைன க் 	வந்தன.	பார்வதியிடம்
எனக் 	ஏன்	இத்தைன	அக்கைற!	எந்ேநர ம்	என்	மனம்	ஏன்	அவைளப்பற்றிேய
எண்ணிக்	ெகாண் க்கிற ?

அவள்	எப்ேபா ம்	என்	அ கிேலேய	இ க்க	ேவண் ம்	என் 	என்	உள்ளம்
வி ம் வ 	எதனால்?	அவைளப்	பிரிய	ேந ம்	ேபாெதல்லாம்	ஏேதா	ஒ 	ெப ம்
நஷ்டம்	ஏற்பட் 	விட்டைதப்	ேபான்ற	வ த்தம்	ஏற்ப வாேனன்?	இதற்	ெகல்லாம்
என்ன	காரணம்?

ேச பதியின்	பார்ைவ	தற்ெசயலாகச்	 வரில்	மாட்டப்	பட் ந்த	அவ ைடய
மைனவியின்	படத்தின்	மீ 	ெசன்ற .	அந்தப்	படத்தி ள்ள	சரஸ்வதியின்	உ வம்
ேச பதிையப்	பார்த் ப்	 ன் வல்	 த்த .	அந்தக்	காட்சி,	"எனக் த்	 ேராகம்
ெசய்யலாமா?'	என் ,	தன்	 ற்றத்ைத	எ த் க்	காட் ச்	சிரிப்ப 	ேபால்
ேதான்றிய 	ேச பதிக் .

'சரஸ்வதிக் 	நான்	என்ன	 ேராகம்	ெசய்ேதன்?	பார்வதிைய	நான்	வி ம் கிேறன்;
அவள்	 ைணைய	நா கிேறன்;	அவளிடம்	ேபசிக்	ெகாண் ப்பதில்	மகிழ்ச்சி
அைடகிேறன்;	அவைளப்	பிரிய	ேந ம்ேபா 	வ த்தமைடகிேறன்;	உண்ைமதான்.
இதனாெலல்லாம்	சரஸ்வதிக் 	நான்	எவ்விதத்	 ேராக ம்	ெசய் விடவில்ைலேய!
சரஸ்வதிையப்	பிரிந்த 	 தல்	இத்தைன	ஆண் க்	கால ம்	ேவ 	எவைள ம்
சரஸ்வதியின்	ஸ்தானத்தில்	ைவத் ப்	பார்த்த	தில்ைல.	வி ம்பிய மில்ைல....
பார்வதியிடம்	நான்	ெகாண் ள்ள	அன் க் ,	ஆைசக் 	என்னால்	விளக்கம்
ற ய	வில்ைலதான்.	ஆனால்	அ 	ேகவலம்	ஓர்	ஆ க் ம்	ெபண்	 க் ம்

இைடேய	ேதான் ம்	உடலாைசையப்	பின்னணி	யாகக்	ெகாண்ட	காதல்	அல்ல.



அவைள	நான்	வி ம் கிேறன்...	அவ்வள தான்...'

விளக்ைக	அைணத் விட் ப்	ப க்ைகயில்	சாய்ந் 	ெகாண்ட	ேச பதியின்
உள்ளத்தில்	அைல	அைலயாக	எ ந்த	எண்ணங்க ம்	ேகள்விக ம்
ஒன் க்ெகான் 	ேமாதிக்	ெகாண் ,	ஒன் க்	ெகான் 	பதில்	 றிக்ெகாண்
அவைரத்	 ங்க	விடாமல்	ெசய் 	ெகாண் ந்தன.	 ழம்பிய	உள்ளத் டன்	அவர்
விழித் க்	ெகாண் ந்தார்.
மணி	பன்னிரண் க் 	ேமல்	இ க் ம்.	ேச பதி	அயர்ந் 	 ங்கத்
ெதாடங்கினார்.	 க்கத்தில்	ஏேதேதா	 ழப்பமான	கன கள்.	எல்லாம்
பார்வதிையப்	பற்றியைவேய.
அந்தக்	 ழப்பத்தி ம்	அவர்	 கம்	மலர்ந் 	சிரித் க்	ெகாண் ந்தார்.	அதற்
என்ன	காரணேமா?	கனவிேல	ெகா ய	ேநாய்,	பட்டம்	ப க்க	ைவத் 	பட்ட	நிகழ்ந்த
நிகழ்ச்சிகேளா	என்னேவா?

தாம்	ஏைழச்	சி வனாக	இ ந்தேபா 	பட்ட	 ன்பங்கள்,	தன்ைன	வளர்க்க ம்
ப க்க	ைவக்க ம்	தன்ைனப்	ெபற்ற	தாய்	பட்ட	கஷ்டங்கள்,	வ ைமயின்	ெகா ய
பி யில்	சிக்கிக்ெகாண் 	தா ம்	தன்	தா ம்	அ பவித்த	இன்னல்கள்,	அப்ேபா
உயர்ந்த	நிைலயில்	வாழ்ந் 	ெகாண் ந்தவர்கள்,	தான்	 ன் க் 	வந் 	ெப ம்
பணத்ைதத்	திரட் க்	 வித்தேபா 	ப ப்ப யாக	ேமல்	நிைலயிலி ந் 	கீழ்
நிைலக் த்	தாழ்ந் 	ேபான ,	ச கத்தில்	தனக் 	ஓர்	உயர்ந்த	அந்தஸ்
ஏற்பட்டேபா ,	தன்ைனவிட	உயர்ந்தவர்கள்	என்
எண்ணிக்ெகாண் ந்தவர்களில்	பலர்	கீழ்ப்ப க் 	இறங்கிய 	-	இவ்வள ம்
அவர்	கனவில்	ேதான்றின.

கைடசியாக	அன் 	கல் ரி	விழாவில்	தன்ைன	அறி கப்	ப த்திய	பார்வதி,
அவர்	 ன்னால்	ேதான்றிப்	ேபசத்	ெதாடங்கினாள்.

”தி வாளர்	ேச பதிையப்பற்றி	நான்	 கழப்	ேபாவதில்ைல.	காரணம்	ஏற்ெகனேவ
அவைரப்பற்றி	அறிந் 	ெகாண் ள்ள	நமக் ,	அவர்	அளித்த	நன்ெகாைட	ஒ
ெபரிய	விஷயமாகத்	ேதான்றா .	அத் டன்	இப்ேபா 	அவைரப்	 கழ்ந்தால்	அவர்
ெகா த்த	நன்ெகாைடக்காகப்	 கழ்வதாகத்தான்	ேதான் ம்.	ஒ வன்	தன்
தாயாைர,	தன்ைனப்	ெபற்றவள்	என்பதற்காக	மதிப் க்	ெகா க்காமல்,	அவள்
ேல ஸ்	கிளப்	பிரஸிெடண்-டான டன்	 கழ்வைதப்	ேபாலா ம்.”

இந்த	அறி கப்	ேபச்சின்	 லம்	ேச பதியின்	உள்ளத்தில்	நிரந்தரமான	இடத்ைதப்
பி த் விட்ட	பார்வதிைய	அவர்	ெவ ம்	கல் ரி	பிரின்ஸிபாலாக	மட் ம்	மதிக்க
வில்ைல.	அவைள	ஓர்	உயர்ந்த	பீடத்தில்	ஏற்றித்	தம் ைடய	அந்தஸ் ,	ெகௗரவம்,



அறி ,	ஆற்றல்	இவ்வள க் ம்	ஈ 	ெகா க்கக் ய	ெப ைம	வாய்ந்தவளாகக்
க தினார்.	அன் 	பார்வதி	அவைர	விமான	நிைலயத் க் த்	ேத ச்	ெசன்
க் க்	கண்ணா ையக்	ெகா த்தேபா ,	ஏற்ெகனேவ	அவைளப்பற்றி	அவர்

ெகாண் ந்த	எண்ணம்	ேம ம்	ஒ 	ப 	உயர்ந் விட்ட .	அவ ைடய	அந்த
மதிப்பீட் ல்	பார்வதி	உயர்ந்த 	மட் மல்ல,	ேச பதி	தம்ைமத்தாேம	ஒ 	ப
தாழ்த்திக்ெகாண்டார்.

'' க் க்	கண்ணா ைய	மறந் 	வந் விட் ர்கேள,	இ 	ெராம்ப	அவசியமல்லவா?
ெவளி க் ப்	ேபா மிடத்தில்	இ 	இல்ைல	ெயன்றால்,	 க்கிய	காரியம்
ெகட் ப்	ேபா ேம	ேவ 	எைத	மறந்தா ம்	பரவாயில்ைல.	ேவெறான் 	உடேன
வாங்கி	விடலாம்.	 க் க்	கண்ணா ைய	நிைனத்த	ேநரத்தில்	வாங்கிவிட

யாேத!''	என் 	 றி,	அவள்	அந்தக்	கண்ணா ைய	எ த் 	ெவ
அலட்சியமாகக்	ெகா த்தேபா 	அவள்	 ன்	நான்	எவ்வள 	சிறியவனாகி
விட்ேடன்?	அவள்	அந்த	ேநரத்தில்	எவ்வள 	ெபா ப் டன்,	கண்ணியத் டன்
நடந் 	ெகாண்டாள்.	நாேனா	இன் 	இன்ஷூரன்ஸ்	பற்றிய	ேபச் 	எ ந்தேபா
அவள்	இன்ஷூரன்ஸ்	கம்ெபனிக் 	நஷ்டம்	என் 	 றிய	தவைறச்	 ட் க்காட் ,
அவள்	 ற்றத்ைத	எ த் க்காட் 	அவைளத்	தி த்த	 ற்பட்ேடன்.	அவள்
அறியாைமையச்	 ட் க்	காட் ய ம்,	அவள்	தவைறத்	தி த்திய ம்
சரியாயி க்கலாம்.	ஆனால்	அவைளத்	தாழ்த்தி	விட்ட	 ற்றம்
என் ைடயதல்லவா?	ெதரியாமல்	அவள்	நஷ்டம்	என் 	 றியேபா 	நான்
சிரித்தி க்கக்	 டாதல்லவா?	தம் ைடய	 ணத்ைத ம்	அவ ைடய	பண்ைப ம்
ஒப்பிட் ப்	பார்த் க்ெகாண்ட	ேச பதியின்	எண்ணத்தில்	பார்வதி	ேம ம்	உயர்ந்
காட்சி	அளித்தாள்.	அவ க் 	 ன்னால்	தான்	ேம ம்	ஒ 	ப 	தாழ்ந் 	விட்ட
தாகக்	க தினார்.

”இனி	இம்மாதிரிக்	 ற்றத்ைத	ஒ 	நா ம்	ெசய்யமாட்	ேடன்.	யாைர ம்	 ைற
றி,	அவர்கள்	 ற்றத்ைத	உணரச்	ெசய் ,	நம்ைமக்	காட் ம்	அவர்கள்

தாழ்ந்தவர்கள்	என்ற	எண்ணத்ைத	உண்டாக்க	மாட்ேடன்.	 ைறைய	நா க்காகச்
ெசால்லித்	தி த்தேவண் ம்.	அ தான்	பண் .	ஒ வ ைடய	 ைறைய	எ த் க்

ம்ேபா ,	அவர்கைளவிட	நாம்	அறிவாளி	என்ற	அகம்பாவம்	நம்	உள்ளத்தில்
ஏற்படக் டா .	நம்ைமவிடச்	சிறந்த	அறிவாளிகள்	இந்த	உலகத்தில்	எத்தைனேயா
ேபர்	இ க்கிறார்கள்.	அவர்க க் 	 ன்னால்	நாம்	ஒ 	சி 	 ம் ...''	ேச பதி
ஒ 	 க் 	வந்தார்.	அந்த	 வில்	அவ க் 	ஒ 	நிம்மதி	பிறந்த .	அப்ப ேய

ங்கிப்ேபானார்.
-------------	
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ஏக்கத் 	வீட் ப்	ப 	மாட் ன்	கனிந்த	 ரல்,	காைல	பத்திரிைக	வந் 	வி ம்
சலசலப் ,	பால்	 ப்ேபா	ைசக்கிள்	மணிேயாைச	இைவயா ம்	பார்வதிக்
வி யற்காைல	ேவைளயில்	வழக்கமாகக்	ேகட் ப்	பழக்கமாகிவிட்ட	ஒலிகள்.	

'இன் 	இன் ம்	அந்த	ஒலிகைளக்	ேகட்க	 ய	வில்ைலேய,	ஏன்?'	என்
ேயாசித்தவளாய்க்	ைகக்க காரத்	ைதப்	பார்த் க்	ெகாண்டாள்.	அதில்	மணி
ஐந்தைரதான்	ஆகியி ந்த .

'ஒ 	ேவைள	இந்தக்	க காரம்	ெம வாக	ஓ கிறேதா?’	என் 	எண்ணியவளாய்,
”ராஜா!	ராஜா!''	என் 	அைழத்	தாள்.

அவன்	உறக்கத்தில்	ஆழ்ந் 	கிடந்தான்.	கீேழ	இறங்கிச்	ெசன் 	ஹாலில்
மாட்டப்பட் ந்த	அந்த	பிெரஞ் 	நாட் க்	க காரத்ைதப்	பார்த்தேபா ,	அ ம்
ஐந்தைர	மணிையேய	காட் ய .	அந்தக்	க காரத்தின்	மீ 	அவ க் 	அதிக
நம்பிக்ைக!

''மணி	ஐந்தைரதான்	ஆகிறதா?...	அப்ப யானால்,	நான்	இன் 	வழக்கத்ைதக்
காட் ம்	சீக்கிரேம	எ ந் 	விட் க்கிேறன்...”	என் 	தனக் ள்ளாகேவ
ெசால்லிக்	ெகாண்டாள்.

உண்ைமயில்,	பார்வதி	அன் 	உறக்கத்ைதவிட் 	எ ந்	தி க்கேவ	இல்ைல.
இரெவல்லாம்	 ங்கி ம்	 ங்காம ம்	ப க்ைகயில்	 ரண்டவா
ேச பதிையப்பற்றி	எண்ணமிட் க்	ெகாண் ந்தவ க் ,	'எப்ேபா

ங்கிேனாம்,	எப்ேபா 	விழித் க்	ெகாண்ேடாம்?'	என்ற	உணர்ேவ	 ளி ம்
இல்ைல.

ப க்ைகயினின் ம்	ெவ 	சீக்கிரேம	எ ந் விட்டவள்,	உள்ளத்தில்	அைமதிேயா
உற்சாகேமா	இன்றி	இங் மங் ம்	உலாவிக்	ெகாண் ந்தாள்.	 த்தகங்கைள
எ த் ப்	 ரட் னாள்.	பலகணியின்	வழியாகக்	கீழ்த்திைசயில்	நிகழ்ந்
ெகாண் ந்த	வி யற்காைல	ஜாலங்கைளப்	பார்க்கலானாள்.	எதி ம்	மனம்
லயிக்காமற்	ேபாகேவ,	கீேழ	இறங்கிச்	ெசன் 	 ளிர்ந்த	நீரில்	உடல்	 ளிரக்
ளித் ப்	பின்னர்,	உைட	மாற்றிக்	ெகாண் 	கண்ணா யின்	 ன்	ெசன் 	தன்

உ வத்ைதேய	சற் ேநரம்	பார்த் க்ெகாண்டாள்.	 ந்தைல	அழகாகச்	சீவி,



ெகாண்ைட	ேபாட் ,	ஊசிகளால்	அவற்ைறக்	கட் ப்ப த்திய	பின்னர்,	ெநற்றியில்
ெபாட் 	ைவத் க்	ெகாண் 	ஒ ைற	தைலையச்	சாய்த் ப்	பார்த்தவளாய்,
''அப்ப 	ஒன் ம்	வயதாகி	விடவில்ைல	நாற்ப க் ம்	ஒன்றிரண் 	வய
ைறவாகேவதான்	மதிப்பிடலாம்	என் 	சமாதானம்	ெசால்வ 	ேபால்	எண்ணிக்

ெகாண்	டாள்.

ேமைஜ	மீ 	கிடந்த	 க் க்	கண்ணா ைய	எ த் ச்	சீைலயின்	தைலப்பால்
அைதத்	 ைடத் 	அணிந் ெகாண்ட	பிற 	மீண் ம்	ஒ 	 ைற,
நிைலக்கண்ணா யின்	 ன்	ேபாய்	நின் 	தன்	உ வத்ைதப்	பார்த்தாள்.	இப்ேபா
இரண் 	வய 	அதிகமாகி	விட்ட 	ேபால்	ேதான்றிய .

"பரவாயில்ைல;	வய 	சற் 	அதிகமாகத்	ேதான்றினா ம்,	இந்தக்	கண்ணா
அணிந்த	பிறேக	 கத்தில்	அறிவின்	கைள	வீ கிற ''	என் 	தனக் த்தாேன
தி ப்தி	அைடந்தாள்.

அ த்த	கணேம	அவ க் 	இன்ெனா 	எண்ண ம்	உண்டாயிற் .

'வயைதப்பற்றிேயா,	வசீகரத்ைதப்	பற்றிேயா,	இத்தைனக்	கால ம்	ஏற்படாத
கவைலகள்	இப்ேபா 	மட் ம்	ேதான் வாேனன்?	என்	உள்ளத்தில்	எ ந் ள்ள
பலவீனமான	எண்ணங்க க் 	இ ேவ	அறி றியாக	இ க்கலாேமா?’	என்
ேயாசித் ப்	பார்த்தாள்.
இதற்ெகல்லாம்	என்ன	காரணம்?	யார்	காரணம்?	ஆம்;	ேச பதிேயதான்.
அவ ைடய	அறிைவ,	உறைவ,	பரிைவ,	அன் 	ெமாழிகைள	என்	உள்ளம்	நா கிற .
என்	எண்ணத்ைத	ெவளிப்பைடயாகக்	 ற ம்	 ய	வில்ைல;	மனத்திற் ள்ேள
மைறத் 	ைவக்க ம்	இயலவில்ைல.	ேசாடா ட் யின்	ெநஞ் க் ள்	அகப்பட் த்
தத்தளிக் ம்	கண்ணா க்	 ண் 	ேபால்,	ேச பதி	பற்றிய	எண்ணம்	என்
ெநஞ் க் ள்	 ந் 	அைலந் 	ெகாண் க்கிற .

’என்	உள்ளத்ைத,	உள்ளத்தில்	 ந் ெகாண் க் ம்	இரகசியத்ைத	அவர்	 ரிந்
ெகாண் க்கிறாரா?	 ரிந் 	ெகாண் தான்	ேபசாமல்	ெமௗனம்	சாதிக்கிறாரா?
நான்	ப ம்	ேவதைனகைள	அவர்	அறிந் 	ெகாண் க்கிறாரா?	அல்ல 	அறிந்
ெகாண் தான்	அறியாதவர்	ேபால்	ந த்	 க்	ெகாண் க்கிறாரா?’

'அவ க் 	என்னிடம்	அன் 	இ க்கிற ,	அவர்	என்ைன	ேநசிக்கிறார்.	என்
உள்ளத்ைதப்	 ரிந் 	ெகாண் க்கிறார்!	ஆமாம்;	அதனாேலேய	மாைல
ேவைளகளில்	நான்	அவர்	வீட் க் ச்	ெசல் ம்	ேநரங்களில்	எனக்காகக்
காத்தி க்கிறார்.	பாரதிேய	ெசால்கிறாேள,	''ெகாஞ்ச	நாட்களாகத்	தான்	அப்பா



மாைல	ேநரங்களில்	வீட் ல்	தங்கியி க்கிறார்	என் .	அதற் 	என்ன	காரணம்?'
எப்ப 	ெயல்லாேமா	பற்பல	ேகாணங்களில்	சிந்தித் ப்	பார்த் ம்,	பார்வதியால்,
நிச்சயமான	ஒ 	 க் 	வர	 யவில்ைல.	ேச பதி	உண்ைமயிேலேய	அவைள
ேநசிக்கிறாரா	இல்ைலயா	என்பைத	அவளால்	உ திப்ப த்த	 யவில்ைல.

தன்	எண்ணத்ைத,	ஆைசைய	ெவளிப்ப த்த	 யாத	நிைலைம	ஒ 	 றம்,
அவராகேவ	தன்	நிைலையப்	 ரிந் 	ெகாண் ம்	ெமௗனம்	சாதிக்கிறாரா	என்ற
சந்ேதகம்	இன்ெனா 	 றம்.	அவ க் த்	தன்னிடம்	அன் 	இ க்கிறதா	இல்ைலயா
என்பைத	அறிந் 	ெகாண் விட	ேவண் ெமன்ற	 ப்ேபா 	இங் மங் ம்	நடந்
ெகாண் ந்தாள்	பார்வதி.	அப்ேபா 	மணி	ஐந்தைர ட	ஆகவில்ைல.

''இந்த	நிைலைய	நீ க்க	விடக் டா .	மனத்திற் ள்ளாகேவ	ைவத் ப்	 ங்க ம்
டா .	இன் 	இதற் 	ஒ 	 	கண் விட	ேவண் ம்,	ஒ 	சி

ேசாதைனயின்	 லம்	அவர்	எண்ணத்ைதப்	 ரிந் 	ெகாண் 	விட	ேவண் ம்''
என் 	தீர்மானித் க்	ெகாண்டான்.

மணி	ஒன்பதைரக் ள்	சாப்பாட்ைட	 த் க்	ெகாண் ,	வாசல்	ஹா க் 	வந்
நின்றாள்	பார்வதி.	அங்ேக	பகவான்	பரமஹம்ச ம்,	ேதவியா ம்	சாந்தமாக,
அைமதியாகக்	காட்சி	அளித்தனர்.

’ேதவி!	என்	மனத் க் 	அைமதிையக்	ெகா '	என் 	ேவண் க்	ெகாண்டவளாய்,
அந்த	இ 	உ வங்க க் ம்	தைல	 னிந் 	வணங்கிவிட் 	காரில்	ேபாய்	ஏறிக்
ெகாண்டாள்.

கார்	வாசல்	காம்ப ண்ைடத்	தாண் யேபா 	ெசவிட் ப்	ெப மாள்	எ ந் 	நின்
வணக்கம்	ெச த்தினான்.	கார்	கல் ரிக்	காம்ப ண்ட்	 வைர	ெந ங்கித்
தி ம்பிய	ேநரத்தில்	மிஸஸ்	அகாதா	 ைடையப்	பி த்தவண்ணம்	காைல	விந்தி
விந்தி	நடந் 	வந் 	ெகாண் ந்தாள்.

' ட்மார்னிங்	ேமடம்'	என் 	அவள்	சற் 	உடைலத்	தாழ்த்திக்	 றியேபா ,
பார்வதி ம்	பதில்	வணக்கம்	ெதரியவித்தாள்.	அப்ேபா 	மணி	பத்த க்க	ஐந்
நிமிஷம்
ேபார்ட் ேகாவில்	ேபாய்	கார்	நின்ற .	அட்ெடண்டர்	ஆ கம்	வழக்கம்ேபால்
காரின்	கதைவத்	திறக்க	ஓ 	வந்தான்.

பிரின்ஸிபால்	பார்வதி	காைரவிட் 	இறங்கித்	தன் ைடய	அைறக் ள்	ேபாய்
அமர்ந் 	ெகாண்டாள்.	மின்சார	விசிறி	 ழலத்	ெதாடங்கிய .



ேமைஜயின்	மீ 	ஏேதேதா	ைபல்கள்	அவள்	ைகெய த்	 க்காகக்	காத் க்
கிடந்தன.	அவள்	அவற்ைறப்	ப த்	தாள்.	சிலவற்ைறப்	 ரிந் 	ெகாண் ம்,
சிலவற்ைறப்	 ரிந் 	ெகாள்ளாம ம்	ைகெய த் கைள	ஏேனாதாேனா	ெவன்
ேபாட் த்	தீர்த்தாள்.

இரண் ல்	ஒன் 	ெதரிந் 	ெகாண் 	விட	ேவண் ம்	என்ற	 ப்பில்	உள்ளம்
ஊசலா க்	ெகாண் ந்த .

அவள்	அறி க் ப்	 லப்பட்ட	ஒேர	வழி	அந்தச்	ேசாதைனதான்.	அவ க்
உண்ைமயில்	தன்னிடம்	அன் 	இ க்கிறதா	என்பைதத்	ெதரிந் 	ெகாண்
வி வதற் 	அ 	ஒன் தான்	வழி.

"இனி	மாைல	ேவைலகளில்	தங்கள்	பங்களா க் 	என்னால்	வர யா .	அந்த
ேநரத்தில்	எனக் க்	கல் ரியில்	நிைறயப்	பணிகள்	இ ப்பதால்	பாரதிைய	இன்
தல்	என்	வீட் க்ேக	அைழத் ச்	ெசன் 	 ஷன்	ெசால்லித்தரப்	ேபாகிேறன்”

என் 	ஒ 	க தம்	எ தி	ஆ கத்திடம்	ேச பதியின்	வீட் ற் 	அைதக்
ெகா த்த ப் வ 	என்பேத	அதன்	 .

காகிதத்ைத	எ த் 	மிகச்	 க்கமாகக்	க தத்ைத	எ தி	 த்தவள்,	ஒ
ைற	அைதத்	தி ம்பப்	ப த் ம்	பார்த்தாள்.

அந்தக்	கணம்,	அந்தக்	க தத்ைத	அவன்	ப த் க்	ெகாண் ந்த	சமயம்	அவள்
தன்ைனேய	ேச பதியாகேவ	எண்ணிப்	ப க் ம்ேபா ,	அவர்	என்ன	நிைனப்பார்
என்	பைதக்	கற்பைனயில்	ஊகித் ப்	பார்த்தாள்.

'பாவம்!	தி ெரன் 	இந்தக்	க தத்ைதப்	ப த் ப்	பார்க் ம்ேபா 	அவ க்
மிக ம்	ஏமாற்றமாயி க் ம்!	என்	மீ 	நிஜமாகேவ	அவ க் 	அன் 	இ ந்தால்,
இனி	என்ைனச்	சந்திக்க	 யாேத	என்பைத	எண்ணி	வ த்தப்	ப வார்.
என்ைனக்	காண்பதி ம்	என் டன்	உைரயா க்	ெகாண் ப்பதி ம்	வி ப்பம்
இ ந்தால்,	அதற் 	இனி	சந்தர்ப்பம்	இல்லாமற்	ேபாய்வி ேம	என்பைத	நிைனத்
ஏங்கிப்	ேபாவார்.	சாக் ப்	ேபாக் ச்	ெசால்லி	 ஷைனத்	தம்	வீட் ேலேய
ைவத் க்	ெகாள் ம்ப 	பாரதியிடம்	ெசால்லி	அ ப் வார்.	அல்ல 	தம்
ைகயாேலேய	க தம்	எ தி	அ ப் வார்.	அப்ேபா ,	அந்தக்	க தத்ைதப்	ப த்	 ப்
பார்க் ம்ேபா 	என்	உள்ளம்	பரவசப்ப ம்.	ேச பதி	தன்னிடம்	ெகாண் ள்ள
அந்தரங்கமான	ஆைசைய	அறிந் 	ெப மகிழ்ச்சி	அைடேவன்.'

'ஆ கம்!'	என் 	மணிய த் 	அைழத்த	பார்வதியின்	 ரலில்	ஏேதா	ஒ 	 ைம



ெதானித்த .	ஆ கம்	உடேன	எதிரில்	வந் 	நின்றான்.

''இந்தா,	இந்தக்	க தத்ைதக்	ெகாண் ேபாய்	ேச பதி	யின்	வீட் ல்
ெகா த் விட் 	வா''	என் 	உைறயிட் 	 ய	அக்க தத்ைத	அவனிடம்
ெகா த்த ப்பினாள்.

ஆ கம்	தி ம்பி	வந்தேபா ,	மணி	பன்னிரண் .	''என்ன	ஆ கம்
க தத்ைதக்	ெகா த் விட்டாயா?...	ேச பதி	ப த் ப்	பார்த்தாரா?''...	என்
ஆவல்	 ண் ம்	பரபரப்ேபா 	விசாரித்தாள்	பார்வதி.

"அவர்	வீட் ேல	இல்லீங்க.	பத் 	மணிக்ேக	ஆபீ க் ப்	ேபாய்விட்டாராம்.	அந்த
வீட் ேல	ஒ 	அம்மா	இ ந்தாங்க.	அவங்ககிட்ேட	ெகா த் ட் 	வந் ட்ேடன்''
என்றான்	அவன்.

பார்வதியின்	எண்ணத்ைதப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 யா	மல்	தவித் க்	ெகாண் ந்த
ேச பதிக் 	அ வலகத்தில்	எந்த	ேவைல ம்	ஓடவில்ைல.	பார்வதிையச்
சந்திக் ம்	ேநரங்களில்	ேநரில்	ேகட் வி வ 	என் 	எத்தைனேயா	 ைற	
ெசய் ம்	 யாமற்	ேபாய்விட்ட .	ேநரில்	கா ம்ேபா 	என்ன	காரணத்தாேலா
ேபச	 வதில்ைல.	எப்ப ப்	ேப வ ?	என்னெவன் 	ேப வ ?

தன்மீ 	பார்வதிக் 	உண்ைமயிேலேய	ஆைசயி க் 	மானால்,	அைத
அறிந் ெகாள்வதற் 	ஒேர	ஒ 	வழி	தான்	உண் .	இன் 	 தல்,	மாைல
ேநரங்களில்	தன்னால்	வீட் க் 	வர யாெதன் ம்	 திய	ெதாழிற்சாைல	ஒன்
ெதாடங் ம்	 யற்சியில்	ஈ பட் ப்பதால்	இன் ம்	சில	மாதங்க க் த்	தனக்
ஓய்ேவ	இ க்காெதன் ம்	பார்வதியிடம்	 றேவண் ம்.	அப்ேபா 	அவள்	மி ந்த
ஏமாற்றத் க் ள்ளாவாள்.	தன் டன்	இனி	ேபச யா .	தன்ைனச்	சந்திக்க

யா .	என் 	அறிய	ேந ம்ேபா 	மிக ம்	வ த்தப்ப வாள்.	ெடலிேபானில்
இைத	நான்	 ம்ேபா 	அவள்	ஏேத ம்	பதில்	 வாள்.	அப்ேபா 	அவள்	 ரல்
உற்சாகம்	இழந் 	ெதானிக் ம்.	அந்தக்	 ரலில்	ஏமாற்ற ம்,	வ த்த ம்	கலந்
பிரதிபலிக் ம்.	அதிலி ந் 	அவள்	என்	மீ 	ெகாண் ள்ள	ஆைச ம்	அக்கைற ம்
லப்ப ம்.

இந்த	 டன்	ெடலிேபாைனக்	ைகயில்	எ த் 	பிரின்ஸிபால்	பார்வதி டன்	ேபசத்
ெதாடங்கினார்.

’ஹல்ேலா	!'	ேச பதியின்	கம்பீரமான	 ரல்	ெடலிேபான்	 ழலில்	ஒலித்தேபா
பார்வதியின்	உடல்	ஒ ைற	சிலிர்த்த .



"ேச பதி	ேப கிேறன்''	என் 	அவர்	ேம ம்	ெதாடர்ந்தேபா ,	யாைர	நிைனத்
நிைனத் 	இ கா ம்	உ கிக்	ெகாண் ந்தாேளா,	யா க்காக	என்ெனன்ன
எண்ணமிட் க்	ெகாண் ந்தாேளா,	யா ைடய	 ரைலக்	ேகட்க	ஏங்கிக்
ெகாண் ந்தாேளா,	யா டன்	உைரயாட	ஆைசப்பட் க்	ெகாண் ந்தாேளா,
யா ைடய	அந்தரங்கத்ைத	அறியக்	காத் க்	ெகாண் ந்தாேளா	அந்தக்
ரைலக்	ேகட்டேபா ,	அவ ைடய	உள்ளம்	படபடெவன் 	அ த் க்ெகாண்ட .

தான்	எ திய	க தத்ைதப்	பார்த் 	வீட் த்தான்,	அைதப்	பார்க்காதவர்ேபால்
ெடலிேபான்	ெசய்தி க்கிறார்	என் 	எண்ணியவளாய்த்	தன்	உணர்ச்	சிையக்
கட் ப்ப த்திக்	ெகாண் ,	மிக	அைமதியாக,	”நான்	தான்	பார்வதி	ேப கிேறன்.
வணக்கம்"	என்றாள்.

'வணக்கம்'	என் 	பதி க் க்	 றிய	ேச பதி.	"ஒன் 	மில்ைல;	இன் தல்
எனக் 	அதிக	ேவைல	இ க்கிற .	 திய	ெதாழிற்சாைல	ஒன் 	ெதாடங்கப்
ேபாகிேறன்.	ஆைகயால்,	மாைல	ேவைளகளில்	இனி	ஓய் 	இ க்கா .	வீட் க் த்
தி ம்பி	வர	ஒன்பதாகிவி ம்.	பாரதிையக்	கவனித் க்	ெகாள்ள	ேவண் ய
ெபா ப் 	உங்க ைடய .	இைதச்	ெசால்வதற் த்தான்	 ப்பிட்ேடன்.”

"அப்ப யா!	ஆகட் ம்”	பார்வதியின்	 ரலிலி ந் 	ேச பதியால்	எைத ம்	ஊகிக்க
யவில்ைல.

ேச பதி	அன் 	மாைல	வீட் க் த்	தி ம்பி	வந்தேபா 	ேமைஜயின்	மீ
பார்வதியின்	க தம்	அவ க்காகக்	காத்தி ந்த .	அைத	எ த் ப்	ப த் ப்
பார்த்தவர்,	'பார்வதி	என்னிடம்	ெடலிேபானில்	ேபசிய	பிறேக,	எனக்
இக்க தத்ைத	எ தியி க்க	ேவண் ம்.	என்னிடம்	அவ க் ள்ள	அன்
ெதரிந் விடக்	 டா 	என்பதற்காகேவ	ெடலிேபானில்	ேப வதற் 	 ன்ேப	க தம்
எ தியி ப்ப 	ேபால்	எ தியி க்கிறாள்	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்டார்.

ேச பதி	தன்	க தத்ைதக்	கண் விட்ேட	ெடலிேபானில்	ேபசியி க்கிறார்	என்
பார்வதி	எண்ணிக்	ெகாண்டைதப்	ேபாலேவ,	பார்வதியிடம்	தான்	ெடலிேபானில்
ேபசிய	பிறேக	அவள்	க தம்	எ தியி க்கிறாள்	என் 	ேச பதி	எண்ணிக்
ெகாண்டார்.

அன் 	மாைல	கல் ரி	விட்ட ம்,	பார்வதி	ேச பதியின்	வீட் க் ச்
ெசல்லவில்ைல.

''பாரதி!	இன் 	 தல்	உனக் 	என்	வீட் ல்தான்	 	ஷன்.	ஏறிக்ெகாள்	வண் யில்”



என்றாள்.

ஒன் ேம	அறியாத	பாரதி,	மகிழ்ச்சிேயா 	காரில்	ஏறி	அமர்ந் 	ெகாண்டாள்.
பிரின்ஸிபால்	வீட் ல்	தான்	இனி	 ஷன்	என் ம்	ேசதி	பாரதிக் 	அளவிலாத
மகிழ்ச்சிைய	அளித்த .

காரணம்,	ராஜாைவ	அங்ேக	தின ம்	சந்திக்கலாம்	அல்லவா?

அன் 	மணி	ஏழைர	வைர	 ஷன்	நடந்த .	அந்த	ேநரத்தில்	ராஜா	 க் ம்
ெந க் மாகப்	பல ைற	அைலந் 	ெகாண் ந்தான்.

பார்வதியின்	மனத்தில்	அைமதியில்ைல.	'அவசரப்பட் 	ேச பதிக் க்	க தம்
எ திவிட்ேடேன	;	தினம்	தினம்	அவைரச்	சந்திப்பதில்,	அவ டன்	ேப வதில்,
அைடந்த	இன்ப ம்	ஆ த ம்	இனிக்	கிட்டாேத!	என்ன	அசட் த்	தனம்!
எதற்காகக்	க தம்	எ திேனன்?	அவைர	இனி	எந்தக்	காரணத்ைத
ைவத் க்ெகாண் 	சந்திப்ேபன்?	ேச பதி	தன்ைனவிட்ேட	ந விச்	ெசன் விட்ட
ேபால ம்	ெவ 	 ரத் க் 	அப்பால்,	இன் ம்	அப்பால்	அ வானம்	 மிையத்
ெதாட் க்	ெகாண் க் ம்	எல்ைல	விரிப்பில்	ஒ 	சி 	 ள்ளிையப்ேபால்	அவர்
நகர்ந் 	ெகாண் ப்ப 	ேபால ம்	ேதான்றிய 	பார்வதிக் .

’ெடலிேபானில்	எதற்காகப்	ேபசிேனன்?	தினம்	தினம்	அவைளச்	சந்தித் 	உைரயா
மகி ம்	இன்பத்ைத	ந வ	விட் விட்ேடேன!	என்ன	அசட் த்தனம்!	தம்
ெசய்ைகைய	எண்ணித்	தாேம	வ த்தப்பட்ட	ேச பதிக் ப்	பார்வதி	தன்ைனவிட்
ந வி	விட்ட 	ேபால ம்,	தன்னால்	ெந ங்க	 யாத	ெதாைலவில்,	அதற் ம்
அப்பால்	வான	 கட் ன்	எல்ைலயில்	ஒ 	சி 	 ள்ளியாக	மாறி	நிற்பைதப்	ேபால ம்
ேதான்றிய .

மணி	எட் 	இ க் ம்.

"பாரதி	நீ	வீட் க் ப்	ேபாகலாம்.	எனக் 	உடம் 	சரியில்ைல.	மற்ற	பாடங்கைள
நாைளக் ப்	பார்த் க்	ெகாள்ளலாம்...	ராஜா!	பாரதிைய	அவள்	வீட் ல்	ெகாண்
ேபாய்	விட் விட் 	வா”	என்றாள்	பார்வதி.

அந்த	வார்த்ைதைய	எதிர்பார்த் க்	காத்தி ந்த	ராஜா க் 	மகிழ்ச்சி
தாங்கவில்ைல.	சினிமா	 ன்	ஒன்ைறச்	சீட் ய த் த்	தன்	உற்சாகத்ைத
ெவளிப்ப த்த	எண்ணினான்.	ஆயி ம்	உற்சாகத்ைத	அடக்கிக்ெகாண் ,
ஓ ப்ேபாய்க்	காரின்	கதைவத்	திறந் 	பாரதிைய	அதில்	ஏறிக்ெகாள்ளச்



ெசான்னான்.

கார்	நகர்ந் ,	வாசல்	காம்ப ண்ைடத்	தாண் 	வல 	பக்கம்	தி ம்பிய .	அந்தப்
பக்கம்	தான்	ேச பதியின்	வீ 	இ ந்த .	கடற்கைர	இ ந்த	திைச ம்	அ தான்.
------------		
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உயரமான	ேமைட.	அதன்	மீ 	ஒ 	ெபரிய	பாறாங்கல்,	நாைலந் 	ெதாழிலாளர்கள்
அந்தப்	பாைறையக்	கடப்பாைரயால்	கீேழ	தள் வதற் த்	தங்கள்	பலம்	ெகாண்ட
மட் ம்	 யன் 	பார்க்கிறார்கள்.	ெதாழிலாளர்கள்.	நரம் கள்	 ைடக்கப்
பாைறையத்	தள் ம்	காட்சிையக்	கற்சிைலயாக	வ த் க்	கடற்கைரயில்
ைவத் ள்ளான்	சிற்பி	ஒ வன்.

பாரதிையக்	காரில்	ஏற்றிக்	ெகாண் 	 றப்பட்ட	ராஜா	 க் 	அவைள	உடேன	வீட் ல்
ெகாண் 	விட் விட	மனமில்லாததால்,	சற் 	ேநரம்	கடற்கைரயிேலேய	 ற்றிக்
ெகாண் ந்தான்.	எங்ெகங்ேகா	 ற்றிய	பின்னர்	கைடசியாக	அந்தக்
கற்சிைலயின்	அ கில்	ேபாய்க்	காைர	நி த்திவிட் 	”பாரதி!	இந்தச்	சிைல
எவ்வள 	அழகாயி க்கிற .	பார்த்	தாயா?”	என் 	ேகட்டான்.

”எனக் 	இைதப்	பார்க்கேவ	சங்கடமாயி க்கிற ”	என்றாள்	பாரதி.

"ஏன்?”

''அந்த	ேமைடமீ 	இன் ம்	 ட	இரண் 	ெதாழிலாளர்கள்	நிற்பதற்
இடமி க்கிறேத,	அப்ப யி க்கப்	பாைறைய	ஏெழட் ப்ேபார்	தள் வ 	ேபால்
ெசய்தி க்கலாேம''	என்றாள்	பாரதி.

”ெசய்தி க்கலாம்;	ஏெழட் ப்ேபர்	ேசர்ந் 	தள்ளினால்	பாைற	கீேழ
வி ந் வி ேம!''	என்றான்	ராஜா.

பாரதி	சிரித் க்ெகாண்ேட,	"மிஸ்டர்	 ைரவர்!	ேநரமாகிற .	காைர	எ ங்கள்.
வீட் க் ப்	ேபாகேவண் ம்''	என்றாள்.

''மிஸஸ்	 ைரவர்!	இப்ப 	 ன்	சீட் ல்	வந் 	அம ங்கள்.	இல்ைலெயன்றால்	கார்
இந்த	இடத்ைதவிட் 	நகரா ''	என்றான்	ராஜா.

” யா ;	நம்	இ வ க் ம்	மணமா ம்வைர	நான்	 ன்	சீட் ல்	உட்காரமாட்ேடன்''
என்றான்	பாரதி.

நான்	பின்	சீட் ல்	வந் 	உட்கார்ந் 	ெகாண்டால்	கார்	ஒட்ட	 யாேத''	என்றான்



ராஜா.

பாரதி	மீண் ம்	சிரித் க்ெகாண்ேட,	"மிஸ்டர்	 ைரவர்	!	காைர	எ க்கப்
ேபாகிறீர்களா,	இல்ைலயா?'	என் 	அதிகாரம்	ெசய்தாள்.

”ேமடம்!	நீங்கள்	 ன்	சீட் ல்	வந் 	உட்காரப்	ேபாகிறீர்களா,	இல்ைலயா?'	என்
பாரதியின்	காைதப்	பி த் 	 ன்	வீட் க் 	இ த் ச்	ெசன்றான்	ராஜா.

பாரதிக் 	ராஜாவின்	அ கில்	அமர	உள் ற	ஆைசதான்	என்றா ம்	ேம க்
வி ப்பமில்லாதவள்	ேபால்	 கத்ைத	ைவத் க்ெகாண்டாள்.

காைர	ெம வாகச்	ெச த்தத்	ெதாடங்கினான்	ராஜா.	இ வ க் ம்	இைடேய
நிலவிய	ெமளனத்ைதக்	கைலப்ப 	ேபால்,	'என்ஜினீரிங்	ப ப் 	 ந்த ம்	என்ன
ெசய்யப்	ேபாகிறீர்கள்	ராஜா?''	என் 	ேகட்டாள்	பாரதி.

"என்ஜினீராகப்	ேபாகிேறன்,	ஏன்,	எதற்காக”	என்றான்	ராஜா.

"அப்ப யா!	நான்	நிைனத்ேதன்...	என்ஜினீரிங்	ப த் 	விட் 	வக்கீல்	ெதாழில்
ெசய்வார்கள்	என் 	என்றாள்”	பாரதி.

”பி.எஸ்ஸி.	ப த் 	 த்த ம்	நீ	என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிறாய்?'	என் 	ராஜா
ேகட்டான்.

"யாேரா	ஒ வைர	கார்	 ைரவாக	அமர்த்திக்ெகாண் 	அந்த	 ைரவரின்	மிஸஸ்
ஆகிவிடப்	ேபாகிேறன்''	என் 	 றிக்	'கல	கல'	ெவனச்	சிரித்தாள்	பாரதி.

"அந்த	யாராவ 	ஒ வர்	யாேரா?''	என் 	ஆவேலா 	ேகட்டான்	ராஜா.

”கரா...	கஜா!''	என்றாள்	பாரதி.	

“கச...	கபா...	கஷ்!''	என்றான்	ராஜா.	கார்	எங்ெகங்ேகா	வைளந் 	தி ம்பிக்
கைடசியில்	பாரதியின்	வீட்ைட	ெந ங்கிய	சமயம்	ராஜா	காைர	ேவகமாகச்
ெச த்த	 ற்பட்டான்.

அைதக்கண்ட	பாரதி,	"ெம வாகப்	ேபாங்கள்.	வீ 	ெந ங்கிவிட்டேத,	ெதரிய-
வில்ைலயா?'	என்றாள்.



''ெதரிகிற ;	அதனால்	தான்	ேவகமாகப்	ேபாகிேறன்.	இன்ெனா 	 ைற
ற்றிவிட் 	வரலாேம''	என்றான்	ராஜா,

"ஊஹும்.	 டா ;	நாம்	இ வ ம்	இப்ப ேய	 ற்றிக்	ெகாண் ந்தால்	கைடசியில்
என்	அப்பா க் ம்	உங்கள்	அத்ைதக் ம்	விஷயம்	ெதரிந் வி ம்''	என்றாள்	பாரதி.

"ெதரியட் ேம;	நம்	தி மணத்ைதப்பற்றி	அவர்களிடம்	 வதற் 	நம்	இரண்
ேப க் ேம	ைதரியம்	கிைடயா .	அவர்களாகவாவ 	ெதரிந் 	ெகாள்வதற் 	ஒ
சந்தர்ப்பம்	ெகா க்கலாேம!''	என்றான்	ராஜா.

பாரதி	வீட் க் த்	தி ம்பியேபா 	மணி	ஒன்பதாகி	விட்ட .	தம் ைடய	அைறயில்
தனியாக	உட்கார்ந் 	சிந்தைனயில்	ஈ பட் ந்த	ேச பதிக் 	ேநரம்	ேபானேத
ெதரியவில்ைல.	ேச பதியின்	சேகாதரி	காமாட்சி	அவைரச்	சாப்பிட
அைழத்தேபா ,	''பாரதி	 ஷனிலி ந் 	வந் 	விடட் ேம!''	என்றார்.

ேச பதியின்	கவைல	ேதாய்ந்த	 கத்ைதக்	கவனித்த	காமாட்சி,	அண்ணா க்
என்ன	கவைல?	மைலேய	 ரண்டா ம்	நிைல	கலங்க	மாட்டாேர!	அவரா	இப்ப க்
கவைலேய	உ வாக	உட்கார்ந்தி க்கிறார்?'	என் 	ேவதைனப்பட்டாள்.

"என்ன	அண்ணா	உனக் ?	ஏன்	ஒ 	மாதிரியாக	உட்கார்ந்தி க்கிறாய்?''	என்
காமாட்சி	ேகட்டதற் ,	''ஒன் மில்ைலேய,	ஏேதா	ேயாசித் க்	ெகாண் க்கிேறன்''
என் 	சகஜமாகப்	பதில்	 றி	அ ப்பிவிட்டார்	அவர்.

சற் 	ேநரத் க்ெகல்லாம்	பாரதி ம்	வந் விட்டாள்.	’அப்பா	என்ன	ெசால்வாேரா?'
என்ற	திகி டன்	உள்ேள	வந் 	ெகாண் ந்த	பாரதிையப்	பார்த் ச்	ேச பதி,
"என்னம்மா	இவ்வள 	ேநரம்?	 ஷ க் 	ேநரமாகி	விட்டதா!	வா	சாப்பிடலாம்''
என் 	அைழத்த ம்	தான்	பாரதிக் 	நிம்மதி	ஏற்பட்ட .

”இேதா	வந் விட்ேடன்	அப்பா!''	என் 	 தித் க்	ெகாண்ேட	ஓ னாள்.	பாரதி ம்
ேச பதி ம்	சாப்பிட் க்	ெகாண் ந்தேபா 	ேச பதி	எ ேம	ேபசவில்ைல.
காமாட்சி	ேகட்ட	ேகள்வி	அவர்	உள்ளத்ைத	உ த்திக்	ெகாண் ந்த .	"என்ன
அண்ணா	உனக் ?''	என் 	ேகட்டேபா 	’ஒன் மில்ைல'	என் 	அவளிடம்	ம ப்பி
விட்ேடன்.	ஆனால்	உண்ைமயாகேவ	எனக் 	ஒன் மில்ைலயா?	என்	உள்ளத்தில்
உ த்திக்	ெகாண் க் ம்	எண்ணத்ைத	அவளிடம்	விைளயாட்டாகச்	ெசால்லிப்
பார்க்கலாேம''	என் 	ேதான்றிய .



ெமளனமாகேவ	சாப்பாட்ைட	 த் க்ெகாண் 	ஹாலில்	ேபாய்	அமர்ந்தவர்
சாவகாசமாகத்	தட் லி ந்த	பாக்ைக ம்	ெவற்றிைலைய ம்	எ த் ப்	ேபாட்டப ேய
'காமாட்சி!...'	என் 	அைழத்தார்.

காமாட்சி	எதிரில்	வந் 	நின்ற ம்,	”இப்ப 	உட்கார்ந் 	ெகாள்ள	சற் 	ேநரம்
உன்னிடம்	தாமாஷாகப்	ேபசிக்	ெகாண் க்கப்	ேபாகிேறன்...”	என் 	எதிரிலி ந்த
ேசாபாைவச்	 ட் க்	காட் னார்.

ேச பதியின்	ேபச் ம்	ேபாக் ம்	காமாட்சிக் 	வியப்ைப	அளித்தன.	'அண்ணாவா
இப்ப ப்	ேப கிறார்?'	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்டவள்	”தமாஷாக் ம்
ேவ க்ைகக் ம்	 ட	உனக் 	அவகாசம்	இ க்கிறதா,	அண்ணா	!''	என்
ேகட்டப ேய	நாற்காலியில்	அமர்ந்தாள்.

ேசாபாவில்	உட்கார்ந்தி ந்த	காமாட்சிையப்	பார்த் 	ேச பதி	தி ெரன் 	ேகட்டார்.

'காமாட்சி!	இப்ேபா 	எனக் 	என்ன	வயசி க் ம்?"	

''என்ைனவிட	நா 	வய ட	இ க் ம்.	ஏன்	அண்ணா	தி ெரன் 	இப்ேபா
வயைசப்பற்றி	என்ன	கவைல	வந் 	விட்ட 	உனக் ?”

”ஒன் மில்ைல;	 ம்மாத்தான்	ேகட்ேடன்.	இப்ேபா 	உனக் 	என்ன	வய ?”

''நாற்பத்ெதட் .”

"உன்ைனவிட	நா 	வய 	 ட	என்றால்.......	எனக் 	இப்ேபா	ஐம்பத்திரண்
தாேன?”

''ஆமாம்...”

''எனக் 	ெராம்ப	வயசாகிவிட்ட .	இல்ைலயா?”

@சீ	சீ	!	இ 	ஒ 	வயசா,	என்ன?	அ பதாம்	கலியாணத் க்ேக	இன் ம்	ஏ
வ ஷம்	இ க்ேக?....''

''சரி,	காமாட்சி!	இப்ேபா 	நான்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்கிேறன்	என்
ைவத் க்ெகாள்.	நீ	என்ன	ெசய்ேவ?”



காமாட்சி	சிரித் க்ெகாண்ேட,	"உனக் 	மைனவியாக	வ கிறவைள	அண்ணி	'
என் 	 ப்பி ேவன்''	என்றாள்.

காமாட்சியின்	பதில்	ேச பதிக் ச்	சற் 	நிம்மதி	அளித்த .	விைளயாட்டாகக்
ேகட்ப 	ேபாலேவ	தன்	உள்ளத்தி ள்ள	சந்ேதகங்கைள	ெயல்லாம்
ஒவ்ெவான்றாகக்	ேகட்கலானார்.

"ம்...	சரி	;	நீ	அண்ணின் 	 ப்பி ேவ,	பாரதி	என்ன	ெசய்வாள்?”
"அம்மா	என் 	 ப்பி வாள்.”

ேச பதி	சிரித்தார்.	சிரித் க்ெகாண்ேட,	”என்	ேகள்வி	ெயல்லாம்	ேவ க்ைகயாக
இ க்கிற 	இல்ைலயா,	உனக் !”	என் 	ேகட்டார்.

"ேவ க்ைகயாகத்தாேன	நீ	ேகட்கிறாய்?	என்றாள்	காமாட்சி.

”நீ	எப்ப 	நிைனக்கிேற?	நிஜமாகேவ	ேகட்பதாக	எண்ணிவிட்டாயா?	அ சரி,
இன்ெனா 	 க்கியமான	ேகள்விைய ம்	ேகட் 	வி கிேறன்.	இப்ேபா 	நான்
கல்யாணம்	ெசய் ெகாண்டால்	உலகம்	அைதப்பற்றி	என்ன	நிைனக் ம்?''

''ஒன் ம்	நிைனக்கா 	ைக	ெகாட் ச்	சிரிக் ம்;	அவ்வள தான்	:	பாரதி
ழந்ைதயாயி க் ம்ேபாேத	நான்	ப த் ப்	ப த் ச்	ெசான்ேனன்.	அப்ேபா 	நீ

ேகட்கவில்ைல.	சரஸ்வதிைய	மறக்க	 யா .	அவ ைடய	ஸ்தானத்தில்
இன்ெனா த்திக் 	இடமளிக்க	மாட்ேடன்	என் 	சீறி	வி ந்தாய்.	இப்ேபா
இத்தைன	வயதான	பிற ,	தி மணத்ைதப்	பற்றி	நீயாகேவ	ேப கிறாய்.	உலகம்
என்ன	நிைனக் ம்	என் 	ேகட்கிறாய்.	விைளயாட்டாகக்	ேகட்பதாகச்
ெசால்கிறாய்.	உலகம்	என்ன	நிைனக் ம்	ெதரி மா?	’ 	கிழவ க் க்
கலியாணம்	 ம்	 ம்	ெகாட் த்	தாலி	கட் னார்’	என் 	ேகலி	ெசய் ம்.”

"காமாட்சி!	இந்த	உலகத்ைதேய	எதிர்த் த்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாள்கிேறன்
என் 	ைவத் க்ெகாள்.	அப்ேபா ?....”

”ெசய் 	ெகாள்ளலாம்;	ஆனால்,	நீ	இந்த	உலகத்தில்	வாழேவண் ேம...''

இைதக்	ேகட்ட	ேச பதி	'ஓ'	என் 	எக்காளமிட் ச்	சிரித்தார்,	சிரித் க்ெகாண்ேட
"அசேட!	 த்தப்	பயித்தி	யமாயி க்கிறாேய!	நான்	விைளயாட்டாகச்	ெசான்னைத
ெயல்லாம்	உண்ைமெயன் 	நம்பிவிட்டாயா?	பாரதிக் க்	கலியாணம்
ெசய்யேவண் ய	வயசிேல	நான்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாள்ேவனா?	நிஜமாகேவ



நம்பிவிட்டாயா?”	ேச பதி	 றிய 	உண்ைமதான்.	அந்த	நிஜத்ைத
வாழ்க்ைகேயா 	விைளயா ப்	பார்க்க	எண்ணினார்.	அந்த	எண்ணத்ைதத்தான்
சேகாதரியிடம்	ேவ க்ைகயாகக்	 றிப்	பார்த்தார்.	காமாட்சியின்	பதில்	அவ க்
ேவதைனைய	அளிக்கேவ,	தன்	வார்த்ைதகைள	ேவ க்ைக	என் 	 றி	ம ப்பி
விட் 	அந்த	இடத்ைத	விட் 	எ ந் 	ேபாய்விட்டார்.

ப க்ைகயில்	ேபாய்	சாய்ந் 	ெகாண்டவ க் 	ெவ 	ேநரம்	 க்கம்	வரவில்ைல.
இரண் 	ேகள்விகள்	அவர்	உள்ளத்தில்	 ந் 	மாறி	மாறிக்	 ரல்	ெகா த் க்
ெகாண் ந்தன.	ஒவ்ெவா 	 ர ம்	தனித்	தனியாகப்	ேப ம்	ேபா 	அதனதன்
கட்சிைய	வலிவாக	வாதா ய !

”உலகத்ைத	எதிர்த் த்	ைதரியமாக	மணம்	 ரிந் 	ெகாள்!	 ணிந் 	நிற்ப தான்
ஆண்ைமத்தனம்”	என்ற 	ஒ 	 ரல்.

”உலகத் க் த்	தாழ்ந் ப்	ேபாய்வி ம்.	அ 	தான்	அடக்கம்.	அப்ேபா தான்
உலேகா 	ஒட் 	வாழ ம்”	என்ற 	இன்ெனா 	 ரல்.

இ 	 ரல்க ம்	மாறி	மாறி	எ ந் 	 க்	சக்தி டன்	அவ டன்	ேபார்	 ரிந்தன.
இ 	எண்ணங்க ேம	சரி	சமமான	பலத்தில்	எதிர்த் 	நின்றதால்,	அவற்றில்	எ
சரி	எ 	தப் 	என்பைத	அவரால்	 	கட்ட	 யவில்ைல.	ேநரம்
ேபாய்க்ெகாண் ந்த .	கைடசியில்	எந்த	 க் 	வர யாமல்	தவித் க்
ெகாண் ந்த	ேச 	பதிைய	உறக்கம்	ஆட்ெகாண்ட .

கல் ரி	அ வலக	அைறயில்	உட்கார்ந்தி ந்த	பிரின்ஸிபால்	பார்வதி,	அன் 	வந்த
க தங்கைளப்	ப த் க்ெகாண் ந்தாள்.	அவற்றில்	ஒன் 	மீனாைவப்	பற்றிய .
ஹாஸ்டலில்	தங்கி	பி.	ஏ.	இ தி	ஆண் 	ப த் க்ெகாண் ந்த	மாணவி
ஒ த்தியின்	ெபயர்தான்	அ .	கல் ரியிேலேய	மிக	அழகி	என்
ெபயெர த்தவள்	அவள்.	ஆடம்பரமான	ஆைட,	பகட்டான	ஆபரணங்கள்
ஏ மின்றிேய	எளிைமயான	உைடயணிந் 	காண்ேபாைரக்	கவர்ந் வி ம்	வசீகரக்
கவர்ச்சி	அவளிடமி ந்த .	இைடேவைளயிேலா	அல்ல 	ேவ 	ேவைளயிேலா
கல் ரி	மாணவிகள்	அத்தைன	ேப ம்	தின ம்	அவைள	ஒ 	 ைற	பார்க்காமல்
ேபாக	மாட்டார்கள்.	அவள்	ஆைட	அலங்காரத்ைதப்	பற்றி ம்	தி 	தி சாகப்
ேபாட் க்	ெகாள் ம்	ெகாண்ைடகைளப்	பற்றி ம்	ேபசாமல்	இ க்கமாட்டார்கள்.

நாகரிகம்	என்ற	ெபயரில்	 ந்தைலக்	கந்தரித் க்	ெகாண் ம்,	 திைரவால்	
ேபாட் க்ெகாண் ம்	அலங்ேகாலமாகச்	சிங்காரித் க்	ெகாண் ம்	வ ம்
மாணவிகைளப்	பார்வதிக் க்	கட்ேடா 	பி க்கா .	அத்தைகய	மாணவிகைள



அைழத் க்	கண் க்க ம்	தவற	மாட்டாள்.	ஆயி ம்	பார்வதிக் 	மீனாவின்
அடக்கமான	ஆைட	அலங்காரத்தில்	 ற்றம்	காண	 யவில்ைல.

ெடன்னிஸ்	 தலிய	விைளயாட் ப்	ேபாட் களில்	பல	கல் ரி	மாணவ
மாணவிகைள	ெவன் 	சாரதாமணிக்	கல் ரிக் ப்	ெப ைம ம்	 க ம்	ேத த்
தந் ள்ள	ெப ைம ம்	மீனா க் 	உண் .

க தம்	மீனாைவப்	பற்றிய 	என்பைத	அறிந்த	பார்வதி,	மிக	அக்கைற டேனேய
அைதப்	ப த் 	 த்தாள்.	அவள்	 கத்தில்	 ன்னைக	அ ம்பிய .

ேவெறா 	சமயமாயி ந்தால்	க தத்தில்	இ ந்த	விஷயம்	இதற் ள்	பார்வதிைய
ேவங்ைகயாக	மாற்றிச்	சீறச்	ெசய்தி க் ம்.	தன்	கல் ரி	ெகளரவேம	பாழாகி
விட்டதாக	எண்ணிக்	ெகாந்தளித்தி ப்பாள்.	அந்தக்	கணேம	மீனாைவத்	தன்
அைறக் 	அைழத் 	வரச்ெசால்லி,	ஒ க்கம்	ெகட்ட	ெபண்க க் த்	தன்
கல் ரியில்	இடமில்ைல	என் 	ஏசி	 ஸ்மிஸ்	ெசய் 	ஹாஸ்டலிலி ந் ம்
ெவளிேயற்றியி ப்பாள்.	இப்ேபா 	அவள்	பைழய	பார்வதி	அல்ல.	 ற்றி ம்
மாறிவிட்ட	ஒ 	 ைமப்	ெபண்மணி.

மீனாவின்	தந்ைத	எ தியி ந்த	அக்க தத்ைத	எ த் 	மீண் ம்	ஒ ைற
ப த் ப்	பார்த்தாள்.	அப்ேபா ம்	அவ க் க்	ேகாபம்	வரவில்ைல.

''தங்கள்	கல் ரி	ஹாஸ்டலில்	தங்கிப்	ப க் ம்	ெபண்கள்	த ந்த	பா காப்பின்	கீழ்
பத்திரமாகப்	ப த் 	வ வார்கள்.	அவர்க ைடய	ஒ க்கம்	ெகட் ப்ேபாகாத
ைறயில்	தாங்கள்	கவனித் க்	ெகாள்வீர்கள்	என்ற	நம்பிக்ைக ம்	நல்ல	ெபய ம்

தங்கள்	கல் ரிக் 	எப்ேபா ேம	உண் .	அந்த	நம்பிக்ைகயின்	காரணமாகத்தான்
என்	மகள்	மீனாைவத்	தங்கள்	கல் ரி	ஹாஸ்டலில்	ேசர்த் ப்	ப க்க	ைவத்ேதன்.
இப்ேபா 	நான்	ேகள்விப்ப ம்	ெசய்தி	என்ைனத்	தி க்கிடச்	ெசய் ள்ள .

"மீனா	ேவெறா 	கல் ரியில்	ப க் ம்	மாணவன்	ஒ வைன	அ க்க
சந்திப்பதாக ம்,	அவ டன்	நட் 	ெகாண் ப்பதாக ம்	எனக் 	ஒ 	ெமாட்ைடக்
க தம்	வந்தி க்கிற .	இ 	உண்ைமயானால்	இைதவிட	அவக்ேகடான	ெசய்தி
ேவெறான் ம்	இ க்க	 யா .	இ 	பற்றித்	தாங்கள்	உடேன	தீர	விசாரித்
எனக் 	உண்ைமையத்	ெதரிவிக் ம்ப 	ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.''

பார்வதிக் 	வியப்பாக	இ ந்த .	”இதில்	உண்ைம	யி க் மா?'	என் 	ேயாசித் ப்
பார்த்தாள்.	’மீனா	மிக	நல்ல	ெபண்.	அப்ப ெயல்லாம்	பண் 	ெகட் 	நடக்கக்

யவள்	அல்ல'	என்ேற	 றிய 	அவள்	உள்	மனம்.



மீனாைவேய	ேநரில்	அைழத் க்	ேகட் விடலாம்	என்ற	 டன்	ஆ கத்ைத
அ ப்பி	அவைள	அைழத் 	வரச்	ெசான்னாள்.

மீனா	எதிரில்	வந் 	நின்றேபா 	பார்வதி	சற் 	ேநரம்	அவைளேய	உற் ப்	பார்த் க்
ெகாண் ந்தாள்.	ெபண் க் ப்	ெபண்ேண	பார்த் 	வியக் ம்	அள க்
அத்தைன	அழ !

பார்வதியால்	சட்ெடன் 	விஷயத்ைதப்	பிரஸ்தாபிக்க	 யவில்ைல.	 ற்றி
வைளத் 	ஏேதேதா	ேகள்விகைள	ெயல்லாம்	ேகட் விட் க்	கைடசியில்
ஸ்ேபார்ட்ெஸல்லாம்	இப்ேபா 	எந்த	மட் ல்	இ க்கிற ,	மீனா?''	என் 	ேகட்டாள்.

”பரீட்ைச	 கிற	வைரயில்	அைதப்பற்றி	நிைனக்கேவ	ேநரம்	கிைடயா 	ேமடம்''
என்றாள்	மீனா.

”ேபஷ்!	அப்ப த்தான்	ப க்கேவண் ம்.	அ 	சரி;	பீ.ஏ.ைவ	 த் விட் 	என்ன
ெசய்யப்	ேபாகிறாய்?”

”அப்பா	என்ன	ெசால்கிறாேரா,	அதன்ப 	நடந் 	ெகாள்ேவன்...”

”அப்பா	கல்யாணம்	ெசய் 	ெகாள்ளச்	ெசான்னால்...”

“அவர்	இஷ்டப்ப ேய	நடப்ேபன்.''	

“அவர்	ேதர்ந்ெத த் ச்	ெசால் ம்	ைபயைன	மணந் 	ெகாள்வாயல்லவா?....''

”அ 	தான்	 யா ;	அந்த	ஒ 	விஷயத்தில்	மட் ம்	எனக் ச்	 தந்திரம்
ேவண் ம்.''

"அப்ப ெயன்றால்	நீயாகேவ	ஒ வைனத்	ேதர்ந்ெத க்கப்	ேபாகிறாயா?”

''ஆமாம்...''	என் 	 றியவள்,	ெவட்கத் டன்	தைலையக்	கவிழ்த் க்
ெகாண்டாள்.
மீனா	அந்தப்	ைபயன்	யாெரன் 	என்னிடம்	ெசால்லலாேமா?”

ெமளனமாக	நின்றாள்	மீனா.



”என்னிடம்	ெவட்கப்படாமல்	ெசால்,	பார்க்கலாம்.	இ 	விஷயத்தில்	உனக்
என்னாலான	உதவிையச்	ெசய்கிேறன்.	உன்	அப்பா க் 	நாேன	க தம்	எ தி,	உன்
தி மணத்ைத	 ந் 	ைவக்கிேறன்.....”

"எனக் 	ெவட்கமாக	இ க்கிற 	ேமடம்....”

”மீனா!	என்னிடம்	ெசால் வதற் 	ெவட்கப்படலாமா?	எங்ேக	ெசால்
பார்க்கலாம்...''

தைலைய	நிமிர்த்திச்	ெசால் வதற் 	ஆயத்தமான	மீனாைவ	மீண் ம்	ெவட்கம்
ழ்ந் ெகாண்ட .

''யார்	அவன்?	எங்ேக	இ க்கிறான்?	ெபயர்?.......”	 ண் க்ேகட்டாள்	பார்வதி.

"ெடன்னிஸ்	ப்ேளயர்	ேகாபாலன்.''

''யார்	அ ?	கார்ேநஷன்	கல் ரியில்	ப க் ம்	ெடன்	னிஸ்	சாம்பியன்
ேகாபாலனா?”

அ”வ டன்	உனக் 	எப்ப ப்	பழக்கம்	ஏற்பட்ட ?''

”ெடன்னிஸ்	மாட்ச்	நைடெபற்றேபா .......”

''சரி;	நீ	வ ப் க் ப்	ேபாகலாம்.''

மீனா	தி ம்பி	வ ப்ைப	ேநாக்கி	நடந்தாள்.	அவள்	நைடயழைகேய	கண்
ெகாட்டாமல்	பார்த் க்ெகாண் ந்த	பார்வதிக் 	மீனாவின்	மீ 	 ளி ம்	ேகாபம்
வரவில்ைல.	மீனாவின்	மீ 	 ற்றம்	இ ப்பதாக ம்	ேதான்றவில்ைல.	அதற் ப்
பதிலாக	அவள்மீ 	அ தாபேம	பிறந்த .

ெடலிேபாைன	எ த் க்	கார்ேநஷன்	கல் ரியின்	எண்கைளச்	 ழலவிட்டாள்.
அ த்த	கணேம	அந்தக்	கல் ரியின்	பிரின்ஸிபால்	தி வாளர்	ேவதாந்தம்	ேபசத்
ெதாடங்கினார்.
"நான்தான்	சாரதாமணிக்	கல் ரி	பிரின்ஸிபால்	ேப கிேறன்.	தங்களிடம்	ஒ
க்கிய	விஷயம்	ேபச	ேவண் ம்.	இப்ேபா 	வந்தால்	சந்திக்க	 மா?''	என்

ேகட்டாள்	பார்வதி.



"தாங்களா	இங்ேக	வ வதா?	தங்க க் ச்	சிரமம்	ேவண்டாம்.	அைர	மணிக் ள்
நாேன	அங் 	வந் வி கிேறன்''	என்றார்	ேவதாந்தம்.

''தய 	ெசய் 	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	என் ைடய	காரியமாகேவ	தங்கைளப்
பார்க்க	வரப்ேபாகிேறன்.	ஆைகயால்	நான்	அங்ேக	வ வ தான்	 ைற.	இேதா
இப்ேபாேத	 றப்பட் க்	ெகாண் க்கிேறன்''	என் 	 றியப 	நாற்காலிைய	விட்
எ ந்தாள்	பார்வதி.
------------		
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பார்வதியின்	கார்,	கார்ேநஷன்	கல் ரிைய	ேநாக்கிச்	ெசன் 	ெகாண் ந்த .
அைதச்	
ெச த்திக்ெகாண் ந்த	பார்வதியின்	உள்ளம்	தீவிரச்	சிந்தைனயில்
ஈ பட் ந்த .
ேமற்ப 	கல் ரியின்	தைலவர்	தி வாளர்	ேவதாந்தத்ைதப்பற்றி	எண் ம்ேபாேத
அவ க் 	ஒ மித	அச்ச ம்,	பக்தி ம்	ேதான்றின.	அவ டன்	ெந ங்கிப்	பழ ம்
வாய்ப் 	அவ க் 	இ வைர	ஏற்பட்டதில்ைல.	இதற் ன்	அவைர	இரண்ெடா
ைற	சந்தித் ப்	ேபசியி க்கிறாள்.	ஆயி ம்,	 ைறந்த	வார்த்ைதக டேனேய

அச்சந்திப் கள்	 	வைடந் 	விட்டன.

சாரதாமணிக்	கல் ரியின்	ெபான்விழா	நிகழ்ச்சிக் 	அவர்	வந்தி ந்தேபா டப்
பார்வதியால்	அவரிடம்	ேபச	 யவில்ைல.	அடக்கேம	உ வான	தி வாளர்
ேவதாந்தம்,	அைமதிேய	வ வமாய்	ஒ 	பக்கமாகப்	ேபாய்	உட்கார்ந்
ெகாண் ந்தார்.	நிைற டம்	என்பார்கேள,	அந்தப்	ெபயர்	தி வாளர்
ேவதாந்தத்ைதப்	பார்த்த	பிறேக	ேதான்றியி க்க	ேவண் ம்.

ஆங்கிலம்,	தமிழ்	இவ்வி 	ெமாழிகளி ம்	அவ க் 	ஆழ்ந்த	 லைம ம்	சரி
சமமான	பற் த ம்,	ஞான ம்	இ ந்தன.	கம்பைன ம்	ேஷக்ஸ்பியைர ம்
சமேநாக் டன்	சம	எைடயில்	ைவத் 	ஆராய்ந்த	அறிவாளர்	அவர்.

நிஜா ம்,	ேகாட் ம்	ேபாட் க்ெகாண் ,	 மியா	கிராப்பா	என் 	ெதரியாமல்
மைறத் வி ம்	தைலப்பாைக	 டன்	தான்	எந்ேநர ம்	காட்சியளிப்பார்.	யாரிட ம்
அதிகம்	ேப வதில்ைல.	அப்ப ப்	ேபசினா ம்	ெபா வாகத்	தமிழ்
இலக்கியங்கைளப்	பற்றிேயா,	ஆங்கில	 ல்கைளப்	பற்றிேயாதான்	ேப வார்.

எந்த	ெமாழியில்	ேபசிய	ேபாதி ம்	அந்த	ெமாழிக்ேக	உரிய	தனித்	 ய்ைம டன்
தான்	ேப வார்.	ஒ 	ெமாழி	ேப ம்ேபா 	அத் டன்	இன்ெனா 	ெமாழிையக்
கலந் 	விடக் டா 	என்பதில்	எப்ேபா ேம	கண் ம்	க த் மாக	இ ப்பவர்.

தி வாளர்	ேவதாந்தத் டன்	தமிழில்	ேப வதா,	ஆங்கிலத்தில்	ேப வதா	என்ற
கவைல	ஒ ற ம்,	தன் ைடய	கல் ரி	மாணவி	மீனாைவப்பற்றி	அவரிடம்
எவ்வா 	ேபச்ைசத்	ெதாடங் வ 	என்ற	அச்சம்	இன்ெனா 	 ற ம்	பார்வதிைய
வாட் க்	ெகாண் ந்தன.



"எங்ேக	வந்தீர்கள்,	என்ன	விஷயம்”	என் 	ேவதாந்தம்	ேகட்டால்,	விஷயத்ைத
எப்ப த்	ெதாடங் வ ?

'தங்கள்	கல் ரி	மாணவன்	ேகாபாலைனப்பற்றிப்	ேபச	வந்தி க்கிேறன்'	என்
றி,	மீனாவின்	தந்ைதயிடமி ந் 	வந் ள்ள	க தத்ைத	அவரிடம்	ெகா த்

வி வதா?	அல்ல 	ெபா வாகச்	சில	விஷயங்கைளப்பற்றி	 தலில்
ேபசிக்ெகாண் ந்த	பின்னர்,	ேபச் க்கிைடயில்	தான்	வந்த	காரியத்ைத
நா க்காக	அறிவிப்பதா?

’காதல்,	கல்யாணம்	இைவபற்றி	ேவதாந்தம்	என்ன	அபிப்பிராயம்
ெகாண் க்கிறார்	என்பைத	 தலில்	அறிந் 	ெகாள்ளேவண் ம்.	பின்னர்தான்
மீனா	விஷயத்ைதப்	பிரஸ்தாபிக்க	ேவண் ம்.	ேகாபாலைனப்பற்றிக்	 ற்றம்
ெசால்வதாக ம்	இ க்கக்	 டா .	நடந்தி ப்பைத ம்	ெதளிவாகச்
ெசால்லேவண் ம்.	காதல்	விவகாரங்களில்	அ பவம்	எ ேம	இல்லாத
பார்வதிக் 	இ 	ஒ 	ெப ம்	பிரச்ைனயாக	இ ந்த .
தி வாளர்	ேவதாந்தத்ைதச்	சந்தித் 	உைரயாடப்	ேபாவ 	இ தான்	 தல்
தடைவ.	 தல்	 ைறயாக	அவைரச்	சந்திக்கப்	ேபா ம்ேபா 	இம்மாதிரியான
காதல்	விவகாரத்ைதயா	எ த் க்	ெகாண் 	ேபாகேவண் ம்?

இன்ெனா 	 றம்	காதைலப்பற்றிய	உணர் 	அவள்	சிந்தைனையப்	பகிர்ந்
ெகாண் ந்த .

மீனா	-	ேகாபாலன்	நட்பில்	 ற்றம்	இ ப்பதாக	அவளால்	ஊகிக்க	 யவில்ைல.
தவ 	ஏ ம்	ேநராத	வைரயில்	மீனா ம்	ேகாபால ம்	ெந ங்கிப்	பழ வைத	ஏன்
ஆட்ேசபிக்க	ேவண் ம்?

பார்வதி	ேயாசித்தாள்.	இைத	ஒ 	ெபரிய	விஷயமாக	எ த் க்ெகாண்
தி வாளர்	ேவதாந்தத்திடம்	ேபாக	ேவண் ய 	அவசியந்தானா	என் டத்
ேதான்றிய 	அவ க் .	ஆனா ம்	ேவதாந்தம்	இைதப்பற்றி	என்ன	எண் கிறார்;
என்ன	ெசால் கிறார்	என்பைத	அறிந் 	ெகாள்ள ம்	ஆவல்	 ண் ய .

காலெமல்லாம்	கன்னியாகேவ	வாழ்ந் விட்ட	பார்வதிக் ,	காதல்	கல்யாணம்
பற்றிய	அ பவேம	இல்லாத	பார்வதிக் ,	கல்வி ம்	கல் ரி ேம	உலகம்	என
வாழ்நாைள	வீணாக்கிவிட்ட	பார்வதிக் 	இப்ேபா 	ஒ 	 திய	உணர் ம்	உற்சாக ம்
ேதான்றி ள்ளன.



இந்த	நிைலக் க்	காரணம்	ேச பதிதான்.

ேச பதியின்	உறைவ	அவ ைடய	நட்ைப	அவள்	வி ம்	பினாள்;	எந்ேநர ம்	அவர்
தன் டேனேய	இ க்கேவண் ம்	என் 	எண்ணினாள்.	இந்த	ஆைசக் ,
வி ப்பத் க் ,	எண்ணத் க் 	என்ன	காரணம்	என்பைத	அவளால்	 ற	 ய-
வில்ைல.	ேச பதியிடேம	 டச்	ெசால்ல	 யாமல்	இரகசியத்தில்	ெமௗனமாக
இ ந் 	ேவதைனப்பட் க்	ெகாண் ந்த	பார்வதியின்	உள்ளப்ேபாக்கில்	இப்ேபா
ெப ம்	மா தல்	ஏற்பட் ந்த .

நிைறயப்	ப த் ள்ள	பார்வதிக் ,	பல	 ல்கைள	ஆராய்ந் 	பட்டங்கள்	ெபற் ள்ள
பார்வதிக் 	இத்தைன	அறி ம்,	ஆற்ற ம்	இ ந் ம்	தன்	ெசாந்த	வாழ்க்ைகைய
மலரச்	ெசய் 	ெகாள்ளத்	ெதரியவில்ைல.	அ பவத்ேதா 	அறி
ேச கிறேபா தான்	மலர்ச்சி ம்	ஏற்ப கிற .	இப்ேபா தான்	அந்த	அ பவம்
அவ க் க்	கிட் யி க்கிற .

பார்வதி	காைரவிட் 	இறங் ம்ேபாேத	வாசலில்	காத்தி ந்த	ேவதாந்தம்
”வா ங்கள்	வரேவண் ம்...''	என் 	அக ம்	 க ம்	மலரக்	ைக ப்பி
வரேவற்றார்.

திர்ந்த	ேதாற்ற ம்	அறிவின்	ஒளிவீ ம்	கண்க ம்	அடக்க ம்	அைமதி ம்
கலந்த	பண்பா ம்	ஒ ங்ேக	ேசர்ந்த	உ வேம	ேவதாந்தம்	என்ற	ெபயைரப்
ெபற்றி ந்தனேவா?

'தங்கள்	வர 	நல்வரவா க'	என்ற	உபசரிப் டன்	தம் ைடய	அைறக் ப்
பார்வதிைய	அைழத் ச்	ெசன்றார்	அவர்.

ன்சிரிப்ைபத்	தவிர,	பார்வதியின்	வாயினின் 	எ ேம	ெவளிப்படவில்ைல.

ேபச்ைச	எப்ப த்	ெதாடங் வ 	என்பதிேலேய	அவள்	மனம்	எண்ணமிட் க்
ெகாண் ந்த .

கைடசியில்,	”தங்கைளச்	சந்தித் ப்	ேப ம்	ேப 	எனக் க்	கிட் யதற்காக	மிக்க
மகிழ்ச்சி	அைடகிேறன்''	என் 	ேபச்ைசத்	ெதாடங்கினாள்.

ேவதாந்தம்	சிரித்தார்.	கள்ளம்,	கபடறமற்ற	அந்தச்	சிரிப்பின்	 லேம	தம் ைடய
பதிைலக்	 றிவிட்டார்	அவர்.



”தாங்கள்	என்ைனத்	ேத 	வந்த	காரியம்	என்னேவா?”	

ஆங்கிலத்தில்	மிக	மிகச்	சரளமாகப்	ேப ம்	திறைம	ெபற்றி ந்த	ேபாதி ம்
ேவதாந்தம்	 ய	தமிழிேலேய	ேபசினார்.

கார்ேநஷன்	கல் ரி	பிரின்ஸிபால்	பதவி	அவைரத்	ேத 	வந்ததற் க்	காரணம்
அவர்	தமிழில்	ெப ம்	 லைம	ெபற்றவர்	என்பதற்காக	அல்ல.	ஆங்கிலத்தில்
அவ க் 	உள்ள	ஞானேம	அவைர	இந்த	நிைலக் 	உயர்த்திய .	ஆயி ம்,	அவர்
தம்ைம	ஒ 	தமிழ்ப்	 லவர்	என் 	 றிக்	ெகாள்வதிேலேய	ெப ைமப்பட்டார்.
தம்ைமப்	ெபா த்த	வைரயில்	தமி க் 	உயர்ந்தெதா 	ஸ்தானத்ைதக்	ெகா க்க
ேவண் ெமன்ப-தற்காகேவ	தைலப்பாைகையத்	தைலயிேல	அணிந்
ெகாண் ந்தார்.

”வள் வைரப்பற்றித்	தங்கள்	க த் 	என்னெவன்	பைத	நான்	அறியலாமா?”
பார்வதி	மிக	மிக	விநயமாகக்	ேகட்டாள்.

''’வள் வன்	தன்ைன	உலகி க்ேக	தந் 	வான் கழ்	ெகாண்ட	தமிழ்	நா ,’	என்
பாரதி	பா ய	பிற ,	நான்	 வதற் 	என்ன	இ க்கிற !''

"மன்னிக்க	ேவண் ம்.	இன்ெனா 	விஷயம்	பற்றி ம்	தங்கள்	க த்ைத	அறிய
வி ம் கிேறன்"	என்றாள்	பார்வதி.

''நன் 	நன் !	தாராளமாகக்	ேக ங்கள்''	என்றார்	ேவதாந்தம்.

“காதல்	என்ற	ெசால் க் த்	தாங்கள்	விளக்கம்	தர	 மா	''

''காதல்	என்ற	 னிதமான	ெசால்	ஆண்	ெபண்	உற 	சம்பந்தப்பட்ட 	மட் மல்ல.
நான்	தமிழ்	ெமாழி	மீ 	காதல்	ெகாண் ள்ேளன்.	சிலர்	இந்தி	மீ 	காதல்
ெகாண் ள்ளார்கள்.	உங்க க் 	உங்கள்	கல் ரியின்	மீ 	காதல்.”

”உண்ைமக்	காதைலப்	பற்றி	நீங்கள்	என்ன	நிைனக்கிறீர்கள்?....”

”அ பற்றித்	தனிச்	ெசாற்ெபாழிேவ	நிகழ்த்த	ேவண் ம்.	ஆனா ம்	ஒன்
ேவன்.	காதல்	என்ப 	ஆண்	மக ைடய	வாழ்க்ைகயில்	ஒ 	ப திதான்.

ஆனால்	அ ேவ	ஒ 	ெபண்ணின்	 	வாழ் மா ம்.''

”மிக	உயர்ந்த	க த் ...''	என் 	பாராட் னாள்.



”	இக்க த் 	என் ைடயதல்ல.	ைபரைனப்	பாராட் ங்கள்''	என்றார்	ேவதாந்தம்.

”அப் றம்?''	என்ப 	ேபால்	 கத்ைத	ைவத் க்	ெகாண் 	ேவதாந்தத்ைதேய
ர்ந் 	ேநாக்கினாள்	பார்வதி.

”ஒ 	ெபண்ணின்	உள்ளத்தில்	காதல்	உணர்ச்சி	ேதான் ம்ேபா 	தான்	காதைலப்
பற்றிய	 ச்	சக்திைய ம்	அவள்	அறிய	ேநரி கிற ”	என்றார்	ேவதாந்தம்.

"காதைலப்	பற்றி	வள் வர்?....''

”நிரம்பச்	ெசால்லி	யி க்கிறார்.	அவற் ள்	எனக் 	மிக ம்	பி த்த ,
''கா ங்காற்	காேணன்	றவராய
காணாக்காற்	காேணன்	றவறல்லைவ”
என்ற	 றளா ம்.	காதலைன	ேநரில்	கா ம்ேபா 	காதலிக் 	அவ ட ள்ள
ற்றங்கள்	எ ேம	ெதரிவதில்ைலயாம்.	அவைனக்	காணாதேபா

அவனிட ள்ள	 ற்றங்	கைளத்	தவிர	ேவெற ேம	ெதரிவதில்ைலயாம்!”

"எவ்வள 	அழகான	க த் ...''	என	வியந்தாள்	பார்வதி.

"வள் வர்	 றாத	க த் கேள	இல்ைல''	என் 	மகிழ்ந்தார்	ேவதாந்தம்.

ெமளனத்திலாழ்ந்தி ந்த	பார்வதி,	ஏேதா	ேப வதற் த்	தயங்கிக்
ெகாண் க்கிறாள்	என்பைதக்	 றிப்பால்	அறிந்த	ேவதாந்தம்,	"ஏேத ம்	 க்கிய
விஷயமி ந்தால்	தயங்காமல்	 ங்கள்''	என்றார்.

''தாங்கள்	இந்தக்	க தத்ைதப்	ப த் ப்	பார்க்கேவண் ம்.	இந்த	அற்ப	விஷயத்தில்
தங்க க் த்	ெதாந்தர 	ெகா ப்பதற்காக	மன்னிக்க	ேவண் ம்"	என்ற	 ர்வ
பீ ைக டன்	க தத்ைத	எ த் க்	ெகா த்தாள்	பார்வதி.

அைதப்	பிரித் ப்	பார்த்த	ேவதாந்தம்,	"இைதயா	அற்ப	விஷயம்	என்
றினீர்கள்?	இ 	நம்	இ 	கல் ரிைய ேம	பாதிக் ம்	விஷயமல்லவா?	இம்மாதிரி

விஷயங்களில்	நாம்	அலட்சியமாக	இ ந் விட்டால்	கைடசியில்	அ 	நம்
கல் ரிக க்ேக	இ க்ைகத்	ேத த்	த ம்.	கல் ரித்	தைலவர்க க் 	இைவ
சம்பந்தமற்றைவ	என் 	உதாசீனம்	ெசய் வி வ 	மிகமிகத்	தவறான	ெசயல்.	இ
விஷயத்தில்	தாங்கள்	எ த் க்	ெகாண்ட	அக்கைறையப்	பாராட் கிேறன்.
இப்ேபாேத	ேகாபாலைன	அைழத் ப்	ேபசி	உண்ைமைய	அறிந் 	ெகாண்



வி ேவாம்.	சற் 	ேநரம்	தாங்கள்	இந்த	அைறயிேலேய	உட்கார்ந்தி ங்கள்.
தங்கைள	ேநரில்	ைவத் க்ெகாண் 	அவைன	விசாரிப்ப 	அவ்வள 	சரியாக
இ க்கா .	அவன்	என்ன	 கிறான்	என்பைதத்	தாங்க ம்	ேகட்க	ேவண் ம்.
ஆைகயால்,	நான்	அவைன	அ த்த	அைறக் 	வரச்ெசால்லி	விசாரைண
ெசய்கிேறன்.	இந்த	அைறயிலி ந்தப ேய	தாங்கள்	ேகட் க்	ெகாள்ளலாம்”
என்றார்.
தைலயைசத்தாள்	பார்வதி.	அ த்த	அைறயில்	விசாரைண	ஆரம்பமாயிற் .

”ேகாபால்!	உன்னிடம்	இன் 	சில	ேகள்விகள்	ேகட்கப்	ேபாகிேறன்.	எைத ம்
மைறக்காமல்	பதில்	 றேவண் ம்.	இப்ப 	உட்கார்ந் 	ெகாள்''	என்றார்	ேவதாந்தம்.

ேகாபாலன்	உட்காரவில்ைல.	”மன்னிக்க	ேவண் ம்!”	என் 	 றித்	தன்	பண்ைப
ெவளிப்ப த்தினான்.

''உனக் 	என்ன	வயதாகிற 	ேகாபால்?"	

''இ பத் 	 ன் ....?”

''இந்த	ஆண் டன்	உன்	ப ப் 	 ந் 	வி கிற	தல்லவா?''

”ஆம்...”

''அப் றம்	என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிறாய்....?”

''ஏதாவ 	ஓர்	அ வலகத்தில்	ேசர்ந் 	பணி	 ரியப்	ேபாகிேறன்...”

''எப்ேபா 	தி மணம்	ெசய் 	ெகாள்ளப்ேபாகிறாய்?''

”என்	தந்ைத	 	ெசய் ம்ேபா ...''	

"உன்	தந்ைதயாகப்	பார்த் 	 	ெசய் ம்	ெபண்ைண	மணந் 	ெகாள்ள
ேபாகிறாயா?	அல்ல ...''
”அந்தப்	ெபா ப்ைப	அவர்	ஏற் க்	ெகாள்ள	மாட்டார்...”

”அப்ப யானால்....!”

"நானாக	ஒ 	ெபண்ைணத்	ேதர்ந் 	மணம்	ெசய் 	ெகாள்வதற் 	அவர்



தம் ைடய	 ரண	சம்மதம்	அளிப்பார்...''

”ஒ 	ேவைள	நீ	ேதர்ந்ெத க் ம்	ெபண்ைண	அவர்	ஒப் க்	ெகாள்ளவில்ைல
ெயன்றால்?....''

”ஒப் க்ெகாள்ளமாட்டார்	என் 	ஏன்	சந்ேதகப்பட	ேவண் ம்?	ெபா வாக
உலகத்தில்	நம்பிக்ைகதான்	 க்கியம்.	ஆயி ம்,	எல்லாவற்றி ேம	நம்பிக்ைக
ைவத் விடக்	 டா 	தான்.	அதற்காக	எைத ேம	நம்பாம ம்	இ க்கக்
டாதல்லவா?''

”ேகாபால்!	மிக	அ ைமயாகப்	ேப கிறாேய!	இ வைர	விைளயாட் ம்	ப ப்பி ம்
மட் ேம	 த்திசாலி	என் 	தான்	எண்ணிக்ெகாண் ந்ேதன்.	காதல்
விவகாரத்தி ம்	நீ...''	ேவதாந்தம்	சிரித்தப ேய	 றினார்.

”காதலா...”	ேகாபாலன்	சற் த்	திைகப்ேபா 	ேகட்டான்.

”காதலிப்ப 	தவறில்ைல	ேகாபால்!	இேதா	பார்	இந்தக்	க தத்ைத...''

க தத்ைத	வாங்கிப்	ப த்த	ேகாபாலன்,	''ஐயா,	மீனாைவ	நான்	ேநசிப்ப
உண்ைமதான்.	ஆனால்	எங்கள்	நட்பில்	 ைறேக 	எ ம்	கிைடயா .	அவைள
நான்	என்	வாழ்க்ைகத்	 ைணவியாக	ஏற் க்ெகாள்ள	 	ெசய்தி க்கிேறன்.''	

அ த்தமாக ம்	தி த்தமாக ம்	ேபசினான்	ேகாபால்.

ேகாபாலனின்	வார்த்ைதகைளக்	ேகட் க்	ெகாண் ந்த	பார்வதியின்	உள்ளத்தில்
மகிழ்ச்சி	ெபாங்கிற் .	அவைன	ஒ 	 ைற	கண்ணால்	பார்த் விட	வி ம்பிய
பார்வதி,	கதவின்	வழியாக	அவைனப்	பார்க்க ம்	ெசய்தாள்.

சிரித்த	 கத் டன்,	மி க்கான	ேதாற்றத் டன்	அடக்கமாக	நின் 	ெகாண் ந்த
ேகாபாலனின்	உ வத்ைதக்	கண்ட	பார்வதி,	’மீனா க் 	ஏற்ற	ேஜா தான்'	என்
மனத்திற் ள்ளாகேவ	மகிழ்ந் 	ெகாண்டாள்.

"சரி,	நீ	ேபாகலாம்''	என் 	ேகாபாலைன	அவ ைடய	வ ப் க் 	அ ப்பிவிட் த்
தம் ைடய	அைறக் த்	தி ம்பி	வந்தார்	ேவதாந்தம்.

ேவதாந்தத்ைதக்	கண்ட ம்	”மிக்க	நன்றி.	தங்க ைடய	ேநரத்ைத	வீணாக்கி
விட்டதற்காக	மன்னிக்க	ேவண் ம்''	என் 	எ ந் 	நின்றாள்	பார்வதி.



''வீணாக்கி	விட்டதாக	எப்ப க்	 ற	 ம்?	பய ள்ள	ஒ 	 க்கிய
காரியமல்லவா	இ ?''

பார்வதி	பதில்	 றா 	 ன் வ டன்	நின் 	ெகாண் ந்தாள்.

''ஆமாம்;	தாங்கள்	தமிழில்	இவ்வள 	அழகாகப்	ேப கிறீர்கேள,	எப்ேபா ேம
இப்ப த்தான்	ேப வீர்களா?''	ேவதாந்தம்	விசாரித்தார்.

"இல்ைல;	தமிழில்	ேபசினால்	தாங்கள்	மகிழ்ச்சி வீர்கள்	என்பதால்	ேபசிப்
பார்த்ேதன்.	நான்	நன்றாகப்	ேப கிேறன்	என்பைதக்	ேகட்க	எனக் ப்	ெப ைமயாக
இ க்கிற ...''	என்றாள்	பார்வதி.

"மீனாவின்	தந்ைதக் க்	க தம்	எ தி,	தி மணத் க் 	ேவண் ய	ஏற்பா
ெசய் 	வி ங்கள்.	கல் ரித்	தைலவர்கள்,	மாணவர்களின்	கல்வி	விஷயத்தில்
மட் ம்	க த்ைதச்	ெச த்தினால்	ேபாதா .	அவர்க ைடய	எதிர்கால
வாழ்க்ைகயி ம்	கவனம்	ெச த்த	ேவண் ம்...”	சிரித்தப ேய	 றினார்
ேவதாந்தம்.

"வணக்கம்;	நான்	வ கிேறன்''	என் 	விைடெபற் க்	ெகாண்டாள்	பார்வதி.

அன் 	காைலயில்	தினப்பத்திரிைக	வந்த ம்	பார்வதி	அவசர	அவசரமாக	அைதப்
ரட் னாள்.	பத்திரிைகயின்	ஏேதா	ஒ 	 ைலயில்	வழக்கமாக	வ ம்	ஒ
ப தியில்	அவன்	கவனம்	ெசன்ற .	அந்தப்	ப தியிலி ந்த	ெசய்திையக்
கண்ட ம்,	அவள்	ெப ம்	ேவதைனக் ள்ளானாள்.

”ேநற்றிர 	ேச பதி	பம்பாய்க் ப்	பயணமானார்''	என்ப தான்	அச்ெசய்தி.
ஏற்ெகனேவ	அவள்	ேச பதிையச்	சந்தித் 	நாைலந் 	நாட்களாகியி ந்தன.
அந்தப்	பிரி ட	அவ க் 	ேவதைனையத்	தரவில்ைல.	இப்ேபா 	தன்னிடம்
றிக்	ெகாள்ளாமேல	அவர்,	பம்பாய்க் ப்	 றப்பட் ப்	ேபாயி க்கிறார்	என் ம்

தகவைலத்தான்	அவளால்	தாங்கிக்	ெகாள்ள	 யவில்ைல.	இந்த	உலகேம
ெவறிச்ெசன்றாகி	விட்டைதப்ேபால்	உணர்ந்தாள்.	அவர்	ஊரிலி ந்தேபா 	ேச பதி
தன்	அ கில்	இ ந்த 	ேபால ம்,	இப்ேபா 	எல்லாேம	தன்ைனவிட் 	விலகிச்
ெசன் விட்ட 	ேபால ம்	உணர்ந்தாள்.

ேச பதியின்	மீ 	அவ க் 	ேகாபம்	ேகாபமாக	வந்த .



அ த்த	கணம்	’நான்	ஏன்	அவைரக்	ேகாபிக்க	ேவண் ம்?	எதற்காக	அவர்
என்னிடம்	ெசால்லிக்ெகாண் 	ேபாக	ேவண் ம்?	எனக் ம்	அவ க் ம்	என்ன
உற ?	அன் 	என் ைடய	ெசாந்த	அண்ணன்	என்ைனத்	தனியாகத்
தவிக்கவிட் ச்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளாமல்	ேபானேபா 	 ட	எனக் க்	ேகாபம்
வரவில்ைலேய!	இப்ேபா 	எனக் ச்	சம்பந்தமற்ற	யாேரா	ஒ வர்	தன்	ெசாந்தக்
காரியமாகப்	பம்பாய்	ேபாய்விட்டார்	என்பதற்காகக்	ேகாபம்	வ வாேனன்?’
பார்வதிக் 	ேவதாந்தம்	ெசான்ன	 றள்	நிைன க் 	வந்த .
"கா ங்காற்	காேணன்	றவராய	
காணாக்காற்	காேணன்	றவறல்லைவ”

விமானத்தில்	ேபாய்க்ெகாண் ந்த	ேச பதியின்	உள்ளத்தி ம்	அைமதியில்ைல.
ஊைர	விட் ப்	 றப்ப ம்	ேபா 	அவர்	எல்ேலாரிட ம்	ெசால்லிக்	ெகாண் தான்
றப்பட்டார்.	ஆனா ம்	பார்வதியிடம்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளாமல்	வந்த 	ெப ம்
ைறயாகத்	ேதான்றிய 	அவ க் .	அ த்த	கணம்	'பார்வதிக் ம்	எனக் ம்

என்ன	சம்பந்தம்?	அவளிடம்	நான்	ஏன்	ெசால்லிக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்?'	என்
தமக் த்	தாேம	ேகட் க்ெகாண்டார்.

அவர்	உள்ளத்தில்	அைமதியில்ைல.	பார்வதிையப்	பற்றிேய	மீண் ம்	மீண் ம்
எண்ணமிட்டவராக	விமானத்	தின்	பலகணி	வழியாக	விண்ெவளிைய
ெவறிச்சிட் ப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்.
-------------	
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''பாரதி!	பரீட்ைச	ெந ங்கிக்	ெகாண் க்கிற .	இப்ேபாெதல்லாம்	கணக்கில்	நீ
அவ்வள 	'வீக்'	இல்ைல.	ஆைகயால்	இன் தல்	உனக் 	ஸயன்ஸ்	பாடம்
ெசால்லித்	தரப்	ேபாகிேறன்.	எங்ேக,	ஸயன்ஸ்	 ஸ்தகம்	ெகாண்
வந்தி க்கிறாயா?	அதிலி ந் 	சில	ேகள்விகள்	ேகட்கப்	ேபாகிேறன்''	என்றாள்
பார்வதி.

ஸயன்ஸ்	என்ற ேம	பாரதியின்	வயிற்றில்	'பகீர்'	என்ற .	கணக் க்
அ த்தப யாக	அவ க் ப்	பி க்காத	'சப்ெஜக்ட்'	அ தான்.	அன் 	பாரதி
ராஜா டன்	சினிமா க் ப்	ேபாகத்	திட்டம்	ேபாட் 	ைவத்தி ந்தாள்.	அந்த
ேநரத்திலா	ஸயன்ஸ்	பாடம்	ப க்கத்	ேதான் ம்?	ப 	'ேபார்'	ஆயிற்ேற	!

''காைலயிலி ந்ேத	எனக் த்	தைலவலி	தாங்கவில்ைல	அம்மா!	அத் டன்	இன்
நான்	ஸயன்ஸ்	 த்தக ம்	ெகாண் வர	மறந் 	ேபாேனன்''	என்றாள்	பாரதி.

”மாத்திைர	ெகா க்கிேறன்	அைதச்	சாப்பிட் விட் 	இப்ப க்	ெகாஞ்ச	ேநரம்
ப த் க்	ெகாண் .	ராஜா	வந்த ம்	உன்ைனக்	ெகாண் ேபாய்	வீட் ல்	விட்
வரச்	ெசால்கிேறன்.......”

”கல் ரியிலி ந் 	 றப்ப ம்ேபாேத	ெசால்வதற்ெகன்ன?	உன்ைன	அப்ேபாேத
வீட் ல்	ெகாண் ேபாய்	விட் ப்ேபேன''	என்றாள்	பார்வதி.

''அப்ேபா 	ராஜாைவச்	சந்திக்க	 யாேத!''	என் 	பாரதி	 றவில்ைல.	எண்ணிக்
ெகாண்டாள்.

ஸயன்ஸ்	 த்தகம்	ெகாண் 	வராததற்காகத்	தன்ைன	பிரின்ஸிபால்	ேகாபிப்பான்
என	எதிர்பார்த்த	பாரதிக் 	பார்வதியின்	உபசரைணக ம்,	அன் 	ெமாழிக ம்
வியப்ைப	அளித்தன.

ேச பதி	பம்பாயிலி ந் 	எப்ேபா 	தி ம்பி	வ வார்	என்பைத	அறிந் 	ெகாள்ளேவ
பார்வதி	அவ்வா 	அன் 	பாராட் னான்.	ஆனா ம்	பாரதியிடம்	அைதக்
ேகட் வி ம்	 ணி 	அவ க் 	ஏற்படவில்ைல.	சகஜமாகக்	ேகட்ப ேபால்	ேகட் ப்
பார்க்கலாமா?	ஊஹும்	 டா .



'அப்பா,	நீங்கள்	எப்ேபா 	வ வீர்கள்	என் 	பிரின்ஸி	பால்	விசாரித்தார்'	என்
பாரதி	தன்	தந்ைதயிடம்	 றினால்	அவர்	என்ன	எண்ணிக்	ெகாள்வார்?	அவர்
வ ைகயில்	நான்	அக்கைற	ெகாண் ப்பதாக	அல்லவா	நிைனப்பார்.	'ேபாய்
வ கிேறன்'	என் 	ஒ 	வார்த்ைத	ெசால்லிக்	ெகாண் 	ேபாகாதவைரப்பற்றி	நான்
ஏன்	விசாரிக்க	ேவண் ம்?	அவரிடம்	எனக் 	அக்கைற	இ ப்பதாக	ஏன்	காட் க்
ெகாள்ள	ேவண் ம்?	ஆனா ம்	அவளால்	ேச பதிையப்	பற்றி	எண்ணாமல்	இ க்க

யவில்ைல.

ெவ 	ேநரம்	தனக் த்தாேன	 ழம்பிக்	ெகாண் ந்த	பார்வதி,	கைடசியில்	ஒ
க் 	வந்தாள்.	பாரதிைய	ெம வாக	விசாரிக்கத்	ெதாடங்கினாள்.

""பாரதி!	உனக் 	அ க்க 	தைலவலி	வ வ 	உண்டா	?”

"இல்ைல	அம்மா!''	ெகாஞ்ச	நாட்களாகத்தான்....	இப்ப ...?”

”யாராவ 	டாக்டரிடம்	சிகிச்ைச	ெசய் 	ெகாள்வ 	தாேன?	ஆமாம்...	உன் ைடய
அப்பா ட	ஊரில்	இல்ைல	ேபாலி க்கிறேத	எப்ேபா 	வ கிறார்?...	நான்
ேவண் மானால்	டாக்டரிடம்	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாகட் மா?	என்
ேபச் க்கிைடயில்	தான்	ேகட்கேவண் ய	ேகள்விைய	ெவ 	சாமர்த்தியமாகத்
திணித் விட்டாள்	பார்வதி.
"ஞாயிற் க்கிழைம	மாைல	வ கிறார்.	இப்ேபா 	எனக் 	 ன்னள 	தைலவலி
இல்ைல.	வீட் க் ப்	ேபாய்ச்	சற் 	ேநரம்	ஓய்ெவ த் க்ெகாண்டால்
சரியாகிவி ம்”	என்றாள்	பாரதி.

"ராஜா	வரட் ம்;	உன்ைனக்	காரில்	ெகாண் 	விடச்	ெசால் கிேறன்"	என் 	பார்வதி
ெசால்லி	வாய்	 டவில்ைல.

வாசலில்	ஸ் ட்டர்	சத்தம்	ேகட்ட .	அைத	அ த் 	ஒ 	சீட் க்	 ரல்,	ெதாடர்ந்
வ வ 	ராஜாதான்	என்பைத	அறிந் 	ெகாண்ட	பாரதியின்	உள்ளத்தில்	 கலம்
ெபாங்	கிய .

"ராஜா!	உனக் 	ஆ 	 டா”	என்றாள்	பார்வதி.	

''என்ன	அத்ைத	!	நான்	வாலிபனாக	இ ப்ப 	உனக் ப்	பி க்கவில்ைலயா?
என்ைன	 	 	கிழவனாக்கிப்	பார்க்க	ேவண் ெமன்
ஆைசயாயி க்கிறதா?”



பார்வதி	சிரித் க்	ெகாண்ேட	“ஆமாம்;	நீ	கிழவனாக	ஆனால்
ேவ க்ைகயாகத்தான்	இ க் ம்.	சரி;	பாரதிக் த்	தைல	வலிக்கிறதாம்.
அவைளக்	ெகாண் ேபாய்	வீட் ல்	விட் 	வா...	”

'சரி,	அத்ைத!''	என் 	சந்ேதாஷமாகத்தான்	பதில்	 ற	வாெய த்தான்	ராஜா.
ஆனால்	தனக் 	அந்த	ேவைலையச்	ெசய்வதில்	இஷ்டமில்லாத 	ேபால்
அத்ைதயிடம்	காட் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்பதற்காக,	”இ ேவ	எனக் ப்	ெபரிய
ேவைலயாகப்	ேபாய்விட்ட .	பாரதி	வீட் 	 ைரவராகேவ	ஆகிவிட்ேடன்”	என்

த்த	ப ேய	பாரதிையக்	கைடக்	கண்ணால்	கவனித்தான்.

வானத்தில்	வீட் க்	 ைரக் 	ேமேல	அப்ேபா தான்	ஒ 	விமானம்	பறந்
ெகாண் ந்த .	அந்தச்	சத்தத்தில்	ராஜா	 றிய	வார்த்ைதகள்	பார்வதியின்
காதில்	விழவில்ைல.

”என்னடா	ெசால்கிறாய்?''	என் 	ேகட்டாள்	அத்ைத.	

”ேர ேயாவில்	இன் 	எனக் க்	 விஸ்	 ேராகிராம்'	இ க்கிற 	அத்ைத!
ஆைகயால்	நான்	தி ம் வதற் 	ேலட்டா ம்''	என்றான்	ராஜா.

''சரி	சரி,	சீக்கிரம்	வந் வி ம்”	என் 	ெசால்லி	அ ப்பினாள்	பார்வதி.

பார்வதிக் 	இ ப் க்	ெகாள்ளவில்ைல.	அைமதியின்றித்	ேதாட்டத்தில்	உலாவிக்
ெகாண் ந்தாள்.	ேச பதியின்	நிைன 	 கத்ைத	அவளால்	மறக்க

யவில்ைல.
வி	ஒன் 	இங் மங் ம்	அைலந் 	ெகாண் ந்த .	தன்	 ட் க் ள்	ேபாய்

உட்கா வ ம்,	பிற 	 ைணவைனக்	காணாமல்	ேத 	அைலவ மாக	இ ந்த
அந்தக்	 விையேய	சற் 	ேநரம்	 ர்ந் 	பார்த் க்	ெகாண் ந்தாள்	பார்வதி,
அந்தக்	 வி	 தன் தல்	தனியாக	அங் 	வந் 	 	-	கட் க்	 ேயறியேபா
பார்வதி	அைதக்	கவனித்தி க்கிறாள்.	இப்ேபா 	சில	நாட்களாக	அ 	ேவெறா

வி டன்	சிேநகம்	 ண் 	 ற்றிக்	ெகாண் ப்பைத ம்	கவனித்தி க்கிறாள்.
இன் 	அந்த	ஆண்	 விையக்	காணாமல்,	ெபண்	சிட் க் 	ஆண்	சிட் 	எங்ேக
ேபாயிற்ேற!	எப்ேபா 	ேபாயிற்ேறா	!	ெபண்	சிட் டம்	ெசால்லிக்ெகாண் 	ேபாயிற்ேறா!
ெசால்லிக்	ெகாள்ளாமேலேய	ேபாய்,	அைலய	ைவத் க்	ெகாண் க்கிறேதா?
பார்வதிக் 	அந்தக்	 வி	மின்	நிைல	மி ந்த	ேவதைனையத்	தந்த .
பார்வதிக் 	மீண் ம்	ேச பதியின்	நிைன 	ேதான்றேவ	அைத	மறக்க
வி ம்பினாள்.



மீனாவின்	தந்ைத	தனக் 	எ திய	க த ம்	அவ க் த்	தான்	எ திப்ேபாட்ட
பதில்	க த ம்	ஞாபகத் க் 	வந்த .

ேநராக	மா 	அைறக் ச்	ெசன்றாள்.	ேபா ம்ேபா 	அந்த	விசிறி	வாைழ	அவைளப்
பார்த் ச்	சலசலப்ப ேபால்	ேதான்றிய .	கீேழ	கிைளத்தி ந்த	 திர்ந்த	இைல
ஒன் 	ெமளனமாக	அவைள	விசாரிப்ப 	ேபால ம்	ேதான்றிய .	'ேச!	இெதல்லாம்
வீண்	பிரைம!'	என் 	எண்ணிக்ெகாண்ட	வளாய்,	ப கைளக்	கடந் 	அைறக் ள்
பிரேவசித்தாள்.	ேமைஜ	 ராயைரத்	திறந் 	மீனாவின்	தந்ைதக் த்	தான்	எ திய
க தத்தின்	பிரதிைய	எ த் ப்	ப த்தாள்....

”ஐயா,	தங்கள்	க தம்	கிைடத்த .	மீனா	மிக	நல்ல	ெபண்.	ப ப்பி ம்,
விைளயாட் ம்	 தன்ைமயாக	இ ந் 	இந்தக்	கல் ரிக்ேக	நல்ல	ெபயர்
வாங்கித்	தந்தி க்கிறாள்.......	தாங்கள்	எ தி ள்ளப 	ேவெறா 	கல் ரி
மாணவ டன்	அவள்	நட் 	 ண் க்கிறாள்	என்ப 	உண்ைமதான்.	ஆனால்	அந்த
நட்பில்	 ற்றம்	எ ம்	இல்ைல.	மீனாைவத்	தனியில்	அைழத் 	விசாரித்ேதன்.
அவள்	எைத ம்	மைறக்காமல்,	என்னிடம்	உண்ைமையக்	 றிவிட்டாள்.	கார்ேனஷன்
கல் ரி	மாணவனாகிய	ேகாபாலன்	என்பவைன	ெடன்னிஸ்	விைளயாட் ன்ேபா
அ க்க 	சந்தித்தி க்கிறாள்.	ஒ வ க்ெகா வர்	நட் ப்	 ண் க்கின்றனர்.
இ 	விஷயமாக	அந்தக்	கல் ரி	பிரின்ஸிபால்	தி வாளர்	ேவதாந்தத்ைத ம்
ேநரில்	சந்தித் ப்	ேபசிேனன்.	நான்	அறிந்த	வைரயில்	ேகாபாலன்	மீனா க் 	ஏற்ற
ேஜா யாக	இ க்கிறான்.	கண் க்கத்	தக்க	 ைறயில்	ஏ ம்	நடந் விடவில்ைல.
அவர்கள்,	இ வைர ம்	சந்ேதாஷமாக	வாழைவக்க	ேவண் ய 	உங்கள்	ெபா ப் .
ேகாபால ைடய	தந்ைதக் க்	க தம்	எ தி	அவர்	சம்மதத்ைதப்	ெபற் த்
தி மணத் க் 	ஏற்பா 	ெசய் ங்கள்.	இதற் 	என் ைடய	மனப் ர்வமான
ஆசிகள்.	மீனாவின்	எதிர்காலம்	மகிழ்ச்சி	நிரம்பியதாக	இ க்க	ேவண் ம்	என்
ஆைசப்ப கிேறன்.	கல் ரித்	தைலவி	என்ற	 ைறயில்	என் ைடய	கடைம
இத் டன்	 வைடகிற .
''பார்வதி.”

க தத்ைதப்	ப த் 	 த்த ம்	பார்வதியின்	 கத்தில்	ெப மிதம்	நிலவிய .

ம நாள்	காைல.	வழக்கத்ைதக்	காட் ம்	ெகாஞ்சம்	சீக்கிரமாகேவ	எ ந்
காைலப்	பத்திரிைகயின்	வர க்காகக்	காத்தி ந்தாள்	பார்வதி.	காரணம்	அன்
திங்கட்கிழைம.	ஞாயிற் க்கிழைமேய	அவர்	வரப்ேபாவதாகப்	பாரதி	 றினாேள!
ேநற் 	அவர்	வந் விட் ப்பாேரா?	’தி வாளர்	ேச பதி	பம்பாயிலி ந்
தி ம்பினார்'	என்ற	ெசய்தி	பத்திரிைகயில்	ெவளியாகியி க் மல்லவா?



பத்திரிைக	வந்த .	அவள்	எதிர்பார்த்த	ெசய்தி ம்	அதில்	இ ந்த !

அந்தச்	ெசய்திையக்	கண்ட ம்,	பார்வதியின்	உட	ெலங் ம்	இதற் 	 ன்
அ பவித்தறியாத	உணர்ச்சி	அைல	பரவிய .

'அவர்	வந் விட்டார்	என்பதில்,	எனக் 	ஏன்	இத்தைன	மகிழ்ச்சி?	அவைரச்
சந்தித் 	ஒ 	 கேம	ஆகிவிட்ட 	ேபால்	அல்லவா	ேதான் கிற ?	அவைரப்
பார்க்கச்	ெசல்லலாமா?’

எந்தக்	காரணத்ைத	ைவத் க்ெகாண் 	மீண் ம்	அவர்	வீட் க் ச்	ெசல்ேவன்?
அதிக	ேவைல	இ க்கிற .	மாைல	ேவைளகளில்	இனி	வர யா '	என் 	க தம்
எ தி	அ ப்பிவிட் 	இப்ேபா 	அவர்	வீட் க் ப்	ேபாய்	நின்றால்	என்ைனப்பற்றி
என்ன	எண்ணிக்ெகாள்வார்?

எ 	ேவண் மானா ம்	எண்ணிக்	ெகாள்ளட் ம்.	என்னால்	இனி	ஒ 	கண ம்
அவைரப்	பாராமல்	இ க்க	 யா .	பார்வதி	உ தியாக	ஒ 	 க் 	வந்தாள்.

அன் 	மாைல	கல் ரி	 ந்த தான்	தாமதம்.	வழக்கமாக	வீ 	ேநாக்கிச்
ெசல் ம்	பார்வதியின்	கார்,	அன் 	ேச பதியின்	வீட்ைட	ேநாக்கிப்
ேபாய்க்ெகாண் ந்த .

"எங்க	வீட் க்காக	ேபாறீங்க	ேமடம்?''	என் 	ேகட்டாள்	காரில்	உட்கார்ந்தி ந்த
பாரதி.
"ஆமாம்"	உ தியாக	ெவளி	வந்த 	பார்வதியின்	பதில்.

காரணம்	ேகட் ம்	அள க் த்	 ணி 	இல்லாத	பாரதி	ெமளனமாகி	விட்டாள்.
ராஜாைவச்	சந்திக்க	 யாேத	என் 	எண்ணியேபா 	அவ க் 	வ த்தமாக
இ ந்த .

பார்வதியின்	கார்	உள்ேள	 ைழந்த	சமயம்,	ேச பதி	தற்ெசயலாக	வாசலிேலேய
நின் 	ெகாண் ந்தார்.

'ஒ 	ேவைள	இன் 	பார்வதி	வந்தா ம்	வரக் ம்’	என் 	அவ ைடய	உள்	மனம்
ெசால்லிக்	ெகாண் ந்த .	சரியாகேவ	ேபாய்விட்ட .

காரிலி ந் 	இறங்கிய	பார்வதிைய	 க	மலர்ச்சி டன்	வரேவற்ற	ேச பதி,



"வா ங்கள்....	வா ங்கள்........	பாரதி	எப்ப ப்	ப த் க்	ெகாண் க்கிறாள்...''
என் 	விசாரித்தார்.

'அதிக	ேவைல	இ ப்பதால்	இனி	மாைல	ேவைளகளில்	வர யாெதன்
றினீர்கேள,	இப்ேபா 	ேவைலெயல்லாம்	தீர்ந் விட்டதா?’	என் 	ேகட்பார்	என்

எதிர்பார்த்த	பார்வதிக் ச்	ேச பதியின்	வினா	வியப் ட் ய .

’எவ்வள 	ெப ந்தன்ைமயான	ேபாக் !	எவ்வள 	உயர்ந்த	 ண் !’	-	பார்வதி
எண்ணிக்	ெகாண்டாள்.

''பாரதி	நன்றாகேவ	ப த் 	வ கிறாள்.	ஞாபக	மறதி	தான்	ெகாஞ்சம்
அதிகமாயி க்கிற .	எந்தப்	 த்தகம்	ேகட்டா ம்	அந்தப்	 த்தகத்ைத	மறந்
வந் விட்டதாகச்	ெசால்கிறாள்.	ஆகேவதான்	 த்தகங்கள்	இ க் ம்
இடத்திேலேய	பாடத்ைத	நடத் வெதன் 	வந் விட்ேடன்...''

"எனக் ம்	 ட	இனி	அவ்வள 	ேவைல	இ க்கா .	என்	அ வல்கைள	ெயல்லாம்
கவனித் க்	ெகாள்ளப்	ெபா ப்பான	ஒ வைர	நியமித் விட்ேடன்.	மாைல
ேவைலகளில்	இனி	எனக் ம்	ஓய் தான்...	தின ம்	ஒ 	மணி	ேநரமாவ
நிம்மதியாகப்	ெபா ைதக்	கழிக்கப்	ேபாகிேறன்.	ெபா ளா ம்	 கழா ம்	மட் ம்
ஒ வன்	அைமதிையக்	கண் 	விட யா .	'கம்பானியன்'	என் 	ஆங்கிலத்தில்

கிறார்கேள,	அ 	ெராம்ப	ெராம்ப	 க்கியம்...''

பாரதி	இ வ க் ம்	காபி	ெகாண் வந் 	ைவத்தாள்.

”சிற்சில	சமயங்களில்	நமக் த்	தனிைம	ேவண் யி க்கிற .	சிற்சில	சமயங்களில்
தனிைம	அ த் ப்	ேபாய்,	யாராவ 	வரமாட்டார்களா?	என் 	ேதான்றி	வி கிற .”

பார்வதி	பதில்	ஏ ம்	 றாமல்	ேச பதிையேய	பார்த் க்	ெகாண் ந்தாள்.

”சரி...	நீங்கள்	 ஷைன	ஆரம்பி ங்கள்...	எனக் ம்	ெகாஞ்சம்	அவசர
ேஜாலியி க்கிற .	அைர	மணியில்	தி ம்பி	வந் வி கிேறன்''	என் 	 றிப்
றப்பட்டார்	ேச பதி.

அன்றிர 	பார்வதி	ெவ 	ேநரம்	 ங்காமல்,	 க்க ம்	வராமல்,	அைமதியின்றிப்
ப க்ைகயில்	 ரண் 	ெகாண் ந்தாள்.	ேச திபதி	 றிய	வார்த்ைதகைள
ஒவ்ெவான்றாக	நிைன ப்ப த்திப்	பார்த் 	’எதற்காக	இப்ப ப்	ேபசினார்.	அதன்
இரகசியம்	என்ன?’	"கம்பானியன்”	என்ற	ெசால் க் 	என்ன	ெபா ள்?



இைவபற்றிேய	அவன்	எண்ணம்	 ழன் 	ெகாண் ந்த .	என் ைடய	 ைணைய
மனத்தில்	எண்ணிேய	அப்ப ப்	ேபசியி க்கிறார்.	அவ ைடய	உள்ளத்	தில்	எனக்
இடமி க்கிற .	அவர்	என்ைன	வி ம் கிறார்.	என்	உறைவ	நா கிறார்.	அவ க்
என்மீ 	நாட்டமி க்	கிற .	இல்ைலெயன்றால்	இம்மாதிரி	அவர்	ேபசியி க்க
மாட்டார்.	ெசாற்கைளத்	தராசில்	நி த்திப்	ேபாட் 	மிதமாகப்	ேபசக்

யவராயிற்ேற!	என்	உள்ள ம்	அவைரேய	எண்ணி	எண்ணி	ஏங் கிற .	அவைர
நான்	சந்திக்க	ேவண் ம்.	சந்தித் 	என்	உள்ளத்ைத	அவரிடம்	ெசால்ல	ேவண் ம்.
ஆம்;	நாைள	காைலேய	அவைரச்	சந்தித் 	என்	அந்தரங்கத்ைத	அவரிடம்	 றி
வி கிேறன்.	மனம்	விட் ப்	ேபசி	வி கிேறன்.	நீண்ட	நாட்களாக	என்	மனத்தில்
மந் 	ெகாண் க் ம்	பாரத்ைத	இறக்கி	வி கிேறன்.	அப்ேபா 	தான்	எனக்

நிம்மதி	பிறக் ம்.	ெநஞ் க் ள்	 ந் 	அைனத் க்	ெகாண் க் ம்	ேவதைன
நீங் ம்.	இந்த	 	அவ க் ச்	சற் 	நிம்மதிையத்	தந்த .

ம நாள்	வி யற்காைலயிேலேய	எ ந் விட்ட	பார்வதி	 ளிர்ந்த	நீரில்
ளித் விட் 	ேதவியின்	படத் க் 	 ன்னால்	ேபாய்	நின் 	வணங்கினாள்.

"தாேய!	எனக் 	மனச்	சாந்திையக்	ெகா .	அவரிடம்	என்	உள்ளத்ைத	எ த் ச்
ெசால் ம்	 ணிைவக்	ெகா ”	என் 	ேவண் க்	ெகாண்டாள்.	பின்னர்,	மா
அைறக் ப்	ேபாய்க்	கண்ணா 	 ன்	நின் ,	அலங்காரத்தில்	ஈ பட்டாள்.
தைலையச்	சீவிப்	பலவிதமான	ெகாண்ைடகள்	ேபாட் ப்	பார்த் க்	கைடசி	யில்
எ ேம	தி ப்தியளிக்காததால்	வழக்கமாகப்	ேபா ம்	ெகாண்ைடையேய
ேபாட் க்	ெகாண்டாள்.	 டைவகைள	மாற்றி	மாற்றி	உ த்திப்	பார்த்தாள்.
நைககைள	அணிந் 	ெகாண் 	பார்த்தேபா 	'ேச!	இவ்வள 	படாேடாபம்	 டா .
அடக்கமாக,	அழகாக,	எளிய	 ைறயில்	அலங்கரித் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.
அ தான்	அவ க் ப்	பி க் ம்’	என் 	தீர்மானித்தாள்.	கண்ணா யில்	கைடசி
ைறயாகப்	பார்த் க்	ெகாண்டேபா ,	 க் க்கண்ணா 	அவள்	வயைதச்	சற்

அதிகமாக	எ த் க்	காட் வ ேபால்	ேதான்றிய .

'ேச!	அப்ப 	எனக் 	என்ன	வயதாகி	விட்ட ?'	என் 	எண்ணியவள்,	அந்தச்
சந்திப் 	எப்ப 	இ க் ம்	என்பைதத்	தனக் ள்ளாகேவ	கற்பைன	ெசய்
பார்த் க்	ெகாண்டாள்.	ெவட்கத் டன்	தைல	கவிழ்ந்த	வண்ணம்	தான்	அவர்
எதிரில்	நிற்ப 	ேபால ம்,	தான்	 வைதக்	ேகட் 	அவர்	 கம்	மலர்வ 	ேபால ம்
அவள்	மனக்கண்	 ன்	ேதான்றிய .	அவள்	ெமய்சிலிர்த் ப்	ேபானாள்.

அந்த	இன்ப	நிைனேவா ,	 ணிவான	தீர்மானத்ேதா 	ேச பதிையச்	சந்திக் ம்
ேநாக்கத்ேதா 	மா யிலி ந் 	அவசரம்	அவசரமாகக்	கீேழ	இறங்கி	வந்தாள்
பார்வதி.



அச்சமயம்	ந 	ஹாலில்	ப த் க்	ெகாண் ந்த	ராஜா	''அத்ைத	!''	என்
அைழக்கேவ,	பார்வதி	தி ம்பி	அவன்	அ ேக	ெசன் ,	''என்ன	ராஜா?''	என்
விசாரித்தாள்.

''ஒன் ம்	இல்ைல	அத்ைத!	இந்தப்	 த்தகத்ைத	நீங்கள்	ப த்தி க்கிறீர்களா?''
என் 	ேகட்டான்	ராஜா.

"என்ன	 த்தகம்?''	என் 	ேகட்டப ேய	அந்தப்	 த்தகத்ைதக்	ைகயில்	வாங்கிப்
பார்த்த	பார்வதி,	’பிக்விக்	ேபப்பர்ஸா?'	என் 	ேலசாகச்	சிரித் க்	ெகாண்டாள்.

''ஏன்	சிரிக்கிறீர்கள்	அத்ைத	?''

”பதிைனந் 	வ ஷமாக	இைதத்	தாேன	தி ம்பத்	தி ம்பப்	ப த் க்
ெகாண் க்கிேறன்.	கல் ரியில்	இ 	தாேன	பாடப் த்தகம்!	இதன்	ஆசிரியர்
சார்லஸ்	 க்கன்ஸன்	ஒ 	ெபரிய	அறிவாளி''	என்றாள்.

'ஆமாம்.	மகா	ேமைத!''	என் 	ேகலியாகக்	 றினான்	ராஜா.

''என்னடா	உள கிறாய்?''

''நான்	உளறவில்ைல.	 க்கன்ஸ்தான்	உளறியி க்கிறான்.	ெபரிய	அறிவாளியாம்!
ேமைதயாம்	உலகப் கழ்	ெபற்ற	ஆசிரியராம்!	'இந்தப்	 த்தகத்தில்	அவன்	எ தி
யி ப்பைதப்	பார்த்தீர்களா	;	கற்பைன	ெயன்ற	ெபயரில்	கண்டைத	ெயல்லால்
எ தலாம்	ேபாலி க்கிற .	ஐம்ப 	வய க்	கிழவன்	ஒ வைனக்
காதலிக்கிறாளாம்.	ெராம்ப	நன்றாயி க்கிறதல்லவா?	இைத	ெபரிய	நைகச் ைவ
என் 	எ தியி க்-கிறாராம்.	இல்ைல,இயற்ைக	என் 	எ தியி க்	கிறாரா?
வாழ்க்ைகயில்	நடக்கக்	 யதா	இ ?	இதற் க்	காதல்	என்ற	 னிதமான	ெசால்
ஒ 	ேகடா?	ேச!	 த்தகமா	இ 	எ த்தா	இ ?	கிழவிக் ம்	கிழவ க் ம்
காதலாம்!	ெவட்கக்	ேக 	 ...''	என் 	அந்தப்	 த்தகத்ைதக்	ேகாபமாக	அப்பால்
வீசி	எறிந்தான்	ராஜா.

ராஜாவின்	வார்த்ைதகள்	பார்வதியின்	உள்ளத்தில்	ஈட் களாகப்	பாய்ந்தன.
'தன்ைனேய	 ற்றம்	சாட் ப்	ேப கிறாேனா?'	என் 	 ட	அவள்	ெநஞ்சம்

த்த .	அவளால்	அவ க் ப்	பதில்	 ற	 யவில்ைல.	தாேன	அந்தக்
ற்றவாளியாக	மாறி	அவன்	எதிரில்	நிற்ப 	ேபான்ற	ஒ 	மயக்கம்!

ெமளனமாகத்	தி ம்பிய	பார்வதி	ெம வாக	அவ்	விடத்ைதவிட் 	நகர்ந்தாள்.



அவள்	கால்கள்	வாசல்	பக்கம்	ெசல்லவில்ைல.	அதற் ப்	பதிலாக	மா ப்ப கைள
ேநாக்கி	நடந்தான்.
--------------		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	



��������	�������
நீண்ட	ேநர	அலங்காரத்திற் ப்	பிற ,	மி ந்த	உற்சாகத் டன்,	ேச பதிையச்
சந்திக்கப்	ேபாகிேறாம்	என் ம்	 கலத் டன்,	அவ ைடய	அந்தரங்கத்ைத
அறியப்	ேபா ம்	ஆர்வத் டன்,	இரண் ல்	ஒன் 	ெதரிந் 	ெகாண்
வி வெதன் ம்	திடமான	தீர்மானத் டன்	அவ ைடய	வீட் க் ப்	 றப்பட்ட
பார்வதிைய,	ராஜாவின்	ேபரி 	ேபான்ற	ெசாற்கள்	நிைல ைலயச்	ெசய் விட்டன.
ஒ 	கணம்	அவ க் 	ஒன் ேம	 ரியவில்ைல.

ேச பதியிடம்	எனக் ள்ள	அக்கைறையப்	 ரிந் 	ெகாண்ேட	ராஜா	இப்ப ப்
ேபசியி க்கிறான்.	கடந்த	சில	நாட்களாக	என் ைடய	ேபாக்கில்	ஏேதா	ஒ
மா தல்	இ ப்பைத	அவன்	உணர்ந்தி க்கிறான்.	அதனாேலேய	இன் 	நான்
ெவளிேய	ேபா ம்	ேநரத்தில்	என்ைனத்	த த் 	நி த்தி,	'பிக்விக்	ேபபர்ஸ்'	பற்றிப்
பிரஸ்தாபித் ,	மைற கமாக	என்ைனத்	தாக்கியி க்கிறான்	என் 	ஊகித்த
பார்வதி,	அ த்த	கணேம	ேச பதிையச்	சந்திக் ம்	எண்ணத்ைதக்
ைகவிட்டவளாய்	மா ப்ப கைள	ேநாக்கி	நடக்கலானான்.
அவள்	உள்ளம்	 ழம்பிய .	உடல்	பதறிய .	கால்கள்	த மாறின.	கண்கள்	கலங்கிச்
சிவந்தன.	தட் த்	த மாறிய	ப ேய	மா ைய	அைடந் 	தன்	அைறக் ள்	ெசன்
கதைவத்	தாளிட் க்	ெகாண்டாள்.	அங்ேக	கண்ணா யில்	தன்	உ வத்ைதக்
கண்டேபா ,	தன்	கண்களிலி ந் 	இரண் 	ெசாட் க்	கண்ணீர்	வழிந்
ெகாண் ப்ப 	ெதரிந்த .	தன் ைடய	நிைலக் த்	தாேன	இரங்கினாள்
பார்வதி.

ஆம்;	பார்வதிக்காக,	அவள்	பரிதாப	நிைலக்காக	இந்த	உலகத்தில்	ேவ 	யா ேம
இல்ைல.

உடல்	ேசார்ந் ,	உள்ளம்	கசந் ,	உ தி	தளர்ந் ,	திட்டங்கள்	தகர்ந் ,	தட் த்
த மாறி	நிைல	 ைலந் 	ேபான	பார்வதி,	நிற் ம்	சக்தியற்றவளாகிப்	ப க்ைகயில்
சாய்ந் 	விட்டாள்.

இனி	அவள்	ேச பதிையச்	சந்திக்க	வி ம்பவில்ைல.	சில	நிமிடங்க க் 	 ன்
வைர	இ ந்த	அந்த	ஆைசைய	இப்ேபா 	தன்	உள்ளத்திலி ந்ேத	ெகல்லி	வீசி
எறிந் 	விட்டாள்.

'அவர்	பதில்	எ வாக	இ ந்தா ம்	பரவாயில்ைல.	என்ைன	ேநசிப்பதாகச்



ெசான்னால்	மகிழ்ச்சிேயா 	ஏற் க்	ெகாள்ேவன்.	அவர்	இதயத்தில்	எனக்
இடேம	இல்ைல	என் 	 றினா ம்	அந்த	அதிர்ச்சிைய ம்	திடமாக	ஏற் க்
ெகாள்ேவன்.	ஆனால்	இரண் ல்	ஒன் 	 வாகத்	ெதரிந் 	விட	ேவண் ம்.
மனத்திற் ள்ளாகேவ	மைறத் 	ைவத் க்	ெகாண் 	என்னால்	இனி	ேவதைனப்பட

யா .	இன் 	 	ெதரிந் விட	ேவண் ம்.	அப்ேபா தான்	எனக் 	நிம்மதி
ஏற்ப ம்'	என்ற	தீர்மானத் டன்	 றப்பட்ட	பார்வதிக் 	இந்த	இரண் ம்	ெகட்ட
நிைல	மி ந்த	எரிச்சைலக்	ெகா த்த .

ப க்ைகயில்	சாய்ந்தப ேய	ேயாசிக்கலானாள்.	ராஜா	வின்	வார்த்ைதகள்	மீண் ம்
மீண் ம்	அவன்	கா களில்	பயங்கரமாக	ஒலித்தன.

'கிழவ க் ம்	கிழவிக் ம்	காதலாம்!'

யாேரா	ஓர்	ஆசாரியர்,	ஏேதா	ஒ 	 த்தகத்தில்	எப்ேபாேதா	எங்ேகேயா,
தமாஷக்காக	எ திய	ஒ 	சின்ன	விஷயத்ைதேய	ராஜாவால்	ெபா த் க்	ெகாள்ள

யவில்ைல	ெயன்றால்,	தன்	ெசாந்த	அத்ைத,	தாய்ேபால்	இ ந் ,	தன்ைனப்
பாசத் டன்	ேபாற்றி	வளர்த்த	அத்ைத,	இத்தைகய	எண்ணம்	ெகாண் க்கிறாள்
என்பைத	அறிய	ேநரி ம்ேபா 	எத்தைகய	சீற்றம்	ெகாள்வான்?	ஐேயா,	அைத
எண்ணிப்	பார்க்கேவ	பயமாக	இ ந்த 	பார்வதிக் .	இ கா ம்	தன்
மனத் க் ள்	இம்மாதிரி	ஓர்	எண்ணம்	ைவத்தி ந்ததாகேவ	ராஜா	அறியக்
டா .	இப்ேபாேத	மறந் வி கிேறன்.	மறந் விட் 	எப்ேபா ம்ேபால்	 மாரி

பார்வதியாகேவ,	பிரின்ஸிபால்	பார்வதியாகேவ	வாழ்ந் 	வி கிேறன்,	உள்ளத்தில்
ந் 	என் டன்	இரண்டறக்	கலந் விட்ட	எண்ணத்ைத	அவ்வள 	எளிதாகக்

கைளந் 	விடக்	 யதாயி ந்தால்	அ 	உண்ைமயான	பற் தலா	யி க்க
மா	?

'ஆமாம்,	நீ	ஏன்	ராஜா க்காக	உன்	எண்ணத்ைத	மாற்றிக்	ெகாள்ளேவண் ம்.'
பார்வதியின்	உள்	மனம்	அவைளக்	ேகட்ட .

"ராஜாைவ	நீ	உன்	ெசாந்த	மகைனப்ேபால்	பாசம்	ைவத் 	வளர்த்தாய்.	இப்ேபா
அவன்	ெபரியவனாக	வளர்ந் ,	உலகம்	ெதரிந்தவனாக,	நல்ல 	ெகட்ட
ரிந்தவனாக	ஆகியி க்கிறான்.	இத்தைன	வய 	கடந்த	பிற ,	நீ	ஒ வரின்
நட்ைப	வி ம் கிறாய்,	உறைவ	நா கிறாய்	என் 	அவன்	அறிய	ேநரிட்டால்	அவன்
அைதப்	ெபா த் க்	ெகாள்ளமாட்டான்,	உன்	உறைவேய	 றித் க்ெகாண்
உன்ைன	அநாைதயாக்கிவிட் 	உன்	 கத்திேலேய	விழிக்க	வி ப்பமின்றி,
உன்ைனப்	பிரிந் 	ேபாய்வி வான்'	என்ற 	இன்ெனா 	 ரல்.



'ேபாகட் ேம;	எனக்ெகன் 	ஒ 	வாழ் 	கிைடயாதா?'

'உண் ;	ஆனால்	அைதக்	காலம்	கடந் 	வி ம் கிறாய்!	இப்ேபா 	ராஜாைவப்
றக்கணித் விட் ச்	ேச பதிைய	நீ	மணந் ெகாண்டால்	உலகம்	உன்ைனச்
யநலக்காரி	என் 	 ற் ம்.'

கைடசியில்	பார்வதி	ஒ 	 க் 	வந்தாள்.	ேச பதிைய	அன்ேறா ,	அந்தக்
கணத்ேதா 	மறந் வி வ 	என்பேத	அந்த	 .

அப்ேபா 	க காரத்தில்	மணி	ஒன்ப 	அ க் ம்	ஓைச	அவள்	காதில்	வி ந்த .

'இன் ம்	அைர	மணி	ேநரத்திற் ள்	காேலஜுக் ப்	 றப்பட	ேவண் ம்'	என்ற	கடைம
உணர்ச்சியால்	உந்தப்	பட்டவள்,	மா யிலி ந் 	கீேழ	இறங்கிச்	ெசன்றாள்.

அத்ைதயின்	வர க்காகத்	தின ம்	காத்தி க் ம்	ராஜாைவ	இன்
காணவில்ைல.	அவன்	சீக்கிரேம	சாப்பிட் 	விட் 	ெவளிேய	ெசன் விட்டான்
என்பைதச்	சற் 	 ன் 	ேகட்ட	ஸ் ட்டரின்	ஒலியிலி ந்ேத	பார்வதி	 ரிந் ெகாண்
டாள்.	அவைன	நிமிர்ந் 	ேநாக்க ம்,	அவ டன்	ேபச ம்	 டக்
சிக்ெகாண் ந்த	பார்வதிக் ,	அவன்	அங்ேக	இல்லாத 	ஆ தலாகேவ

இ ந்த .

பார்வதி	அதிகம்	ேபசவில்ைல.	சாப்பாட்ைட	 த் க்	ெகாண் 	 றித்த
ேநரத்திேலேய	கல் ரிக் ப்	 றப்பட் 	விட்டாள்.	வழக்கம்ேபால்	ெசவிட் ப்
ெப மாள்	 க்காலிைய	விட் 	எ ந் 	நின் 	வணக்கம்	ெச த்தினான்.
கல் ரிக்	காம்ெபௗண் ச்	 வர்	ெந ங் ம்ேபா 	காைல	விந்தி	விந்தி	நடந்
வந் ெகாண் ந்த	மிஸஸ்	அகாதா	'ஹேலா	 ட்மார்னிங்'	என்றாள்.	அப்ேபா
மணி	பத்த க்க	ஐந் 	நிமிஷம்.

பார்வதி	காைரத்	தன்	அைறக் 	ேநராகக்	ெகாண் 	ேபாய்	நி த் வதற் ள்,
அட்ெடண்டர்	ரங்கசாமி	ஓ 	வந் 	காரின்	கதைவத்	திறந்தான்.	இதற் ள்
பிரின்ஸிபால்	வந் விட்டார்	என்ற	ேசதி	கல் ரிெயங் ம்	பரவிவிடேவ,	ேபச் க்
ரல்	அடங்கி	அைமதி	நிலவிற் .

பார்வதி	அைமதியாகத்	தன்	அைறக் ள்	ேபாய்	அமர்ந் 	ெகாண்டாள்.	அவள்
ைகெய த் க்காக	ேமைஜ	மீ 	ஏேதேதா	க தங்கள்	காத்தி ந்தன.	அவற்ைறப்
ப த் க்	ைகெய த் ப்	ேபாட	ேவண் ம்.	பகல்	ஒ 	மணிக் 	ெவளி	நாட் லி ந்
யாேரா	கல்வித்	 ைற	நி ணர்கள்	வ கிறார்கள்.	அவர்கைள	வரேவற்



உபசரித் க்	கல் ரிையச்	 ற்றிக்	காண்பிக்க	ேவண் ம்.	உதவிப்	பிரின்ஸிபா க்
உடம் 	சரியில்ைல.	அவ க் ப்	பதிலாக	வ ப் க் ச்	ெசன் 	பாடங்கள்	நடத்த
ேவண் ம்.	மாைல	நா 	மணிக் 	அவர்கைள	வழிய ப்ப	விமான	நிைலயத் க்
ேவ 	ெசன்றாக	ேவண் ம்.	பார்வதிக் 	ேலசாகத்	தைலைய
வலித் க்ெகாண் ந்த .	அைதப்	ெபா த் க்	ெகாண்டவளாய்,	தன்
கடைமகைள	 ந்த	வைரயில்	ெசய் 	 த்தாள்	பார்வதி.
மணி	 ன் .	அவளால்	உட்கார்ந்தி க்க ம்	 யாத	நிைல.	பாரதிைய	அைழத்
வரச்	ெசான்னாள்.

அவள்	வந்த ம்	பாரதி!	இன் 	எனக் 	உடம் 	சரியில்ைல.	ஆைகயால்	 ஷைன
நாைளக் 	ைவத் க்	ெகாள்ள	ேவண் ய தான்.	நான்	இப்ேபா 	வீட் க் ச்
ெசல்கிேறன்''	என் 	 றிப்	 றப்பட்டாள்.

பார்வதி,	சாரதாமணிக்	கல் ரியின்	தைலைமப்	பதவிைய	ஏற் 	எத்தைனேயா
ஆண் கள்	ஆகிவிட்டன.	இ வைர	அவள்	தைலவலி	என் 	ெசால்லிக்
கல் ரிக் 	வராத	நாேள	கிைடயா .

பார்வதி	 க்கிய	அ வல்கைள	ெயல்லாம்	ரத் 	ெசய் 	விட் ,	கடைமகைள
ெயல்லாம்	மறந் விட் ,	கல் ரியிலி ந் 	இரண் 	மணி	 ன்பாகேவ	 றப்பட் ச்
ெசன்ற 	அன் தான்	 தல்	தடைவ.

மா யில்	ேபாய்ப்	ப த்தவள்	தான்.	மாைல	ஆ 	மணி	வைர	எ ந்தி க்கவில்ைல.
க ைமயாகக்	காற் 	வீசிக்ெகாண் க்கேவ,	அவள்	 ரண் 	 ரண் 	ப த் க்
ெகாண் ந்	தாள்.	ஏேதேதா	எண்ணங்கள்	மாறி	மாறித்	ேதான்றிக்
ெகாண் ந்தன.

ேச பதி	தன்ைனக்	காண	வந்தி ப்ப 	ேபால்	ஒ 	பிரைம.	அவைர	நிைனக்கேவ
அவ க் ப்	பயமாக	இ ந்	த .	'அவைர	இனி	நான்	சந்திக்கேவ	மாட்ேடன்.
சந்திப்பதால்	என்	உள்ளத்தில்	வளரக் ய	எண்ணத் க் 	இனி	இடம்
தரமாட்ேடன்'	என் 	எண் கிறாள்.

"அத்ைத	!	அத்ைத	!''	என் 	அவசர	அவசரமாகக்	 ப்பிட் க்ெகாண்
மா ப்ப களில்	ஏறிவ ம்	ராஜாவின்	 ட்ஸ்	ஒலி	பார்வதிக் க்	ேகட்ட .	அவள்
ெம வாகத்	தி ம்பிப்	ப த் க்ெகாண்டாள்.	ராஜாவின்	 கத்ைதப்	பார்க் ம்
ணி 	அவ க் 	இல்ைல.	ராஜாவின்	ைககள்	தன்	ெநற்றிையத்	ெதா வைத

உணர்ந்த	பார்வதி,	அவைன	ஏறிட் ப்	பார்த்தாள்.



''என்ன	அத்ைத!	நல்ல	ஜூரம்	அ க்கிறேத!	உங்க க் 	என்ன	உடம் !...	"
பதறிப்ேபான	ராஜா,	கீேழ	ஓ ச்ெசன் 	தர்மாமீட்டைரக்	ெகாண் வந்
பரிேசாதித்தான்.

"101	 கிரி''	என் 	அறிந்தேபா ,	ராஜாவின்	கண்கள்	கலங்கின.

"ஒன் மில்ைல	ராஜா!	இன்றிர 	பட் னி	ேபாட்டால்	நாைளக் ச்	சரியாகிவி ம்''
என் 	பார்வதி	ஈன	 ரத்தில்	 றினாள்.

"நீ	சாப்பிடவில்ைல	ெயன்றால்,	நா ம்	சாப்பிடப்	ேபாவதில்ைல.	நான்	ேபாய்
டாக்டைர	அைழத் 	வ கிேறன்''	என் 	 றிப்	 றப்பட்ட	ராஜா,	சற் 	ேநரத் க்
ெகல்லாம்	டாக்ட டன்	தி ம்பி	வந்தான்.

பார்வதிையப்	பரிேசாதித் ப்	பார்த்த	டாக்டர்	பாலம்மாள்	சிரித் க்ெகாண்ேட,	"நான்
டாக்டர்	ெதாழிைல	ேமற்ெகாண் 	ஆ 	வ டங்கள்	ஆகின்றன.	இ வைர
உங்க க் த்	தைலவலி	என் 	 டக்	ேகள்விப்பட்டதில்ைல.	உங்க க் ச்
சிகிச்ைச	ெசய்ய	இப்ேபாதாவ 	எனக் 	ஒ 	சந்தர்ப்பம்	கிைடத்தேத!''	என்றாள்.

"அப்ப யானால்	எனக் 	ஜூரம்	வந்த 	பற்றித்	தாங்கள்	ெராம்ப	சந்ேதாஷப்-
ப கிறீர்கள்,	இல்ைலயா?"	என் 	ேகட்டாள்	பார்வதி	;	பாலம்மாள்	சிரித்தாள்.

''பயப்படக் ய	அள க் 	ஒன் ம்	இல்ைல.	சாதாரண	ஆரம்தான்.	நான்	ம ந்
ெகா த் விட் ப்	ேபாகிேறன்.	சாப்பி ங்கள்.	நாைளக் 	ஜூரேம	இ க்கா .
ஆனால்	ஓய் 	ெராம்ப	 க்கியம்"	என் 	 றிவிட் ப்	 றப்பட்டாள்	டாக்டர்.

"சாப்பிடலாமா?"	என் 	ேகட்டான்	ராஜா.
"ஓ"	என்றாள்	டாக்டர்.

"பார்த்தீர்களா	அத்ைத!	டாக்டேர	சாப்பிடச்	ெசால்லி	விட்டார்'	என்றான்	ராஜா.
டாக்டர்	 ன்சிரிப் டன்	தி ம்பி,	"சாப்பிடலாம்	என் 	நான்	 றிய 	உன்ைனத்தான்.
உன்	அத்ைதைய	அல்ல"	என்றாள்.

"பார்த்தாயா	ராஜா!	ேபாய்ச்	சாப்பி ''	என்றாள்	அத்ைத.

அன்றிரெவல்லாம்	பார்வதிக் த்	 க்கேம	இல்ைல.	பைழய	சம்பவங்கெளல்லாம்
ண் 	 ண்டாகப்	பார்வதி	யின்	நிைனவில்	ேதான்றின.	பலவீனம்	காரணமாகக்

கண்ெணதிரில்	மின்மினிப்	 ச்சிகள்	பறந் 	ெகாண் ந்தன.



என் ைடய	கணவரின்	அன் க் ப்	பத்திரமாகப்	பார்க்கிறாயா;	அம்மா''	-
சரஸ்வதியின்	 ரல்.

காகிதக்	 ப்ைபக க்கிைடேய	பளிச்சி ம்	தி மண	அைழப்பிதழ்,	விமானக்
டத்தில்	அவ ைடய	 க் க்	கண்ணா ையக்	ெகாண் 	ெகா த்தேபா 	அவர்

பார்த்த	பார்ைவ	-	 றிய	வார்த்ைத...

[ெபண்கள்	ஓளைவையப்	ேபால்	கல்வி	அறி 	ெபற	ேவண் ம்.	ஆனால்
ஓளைவையப்	ேபால்	தி மண	வாழ்க்ைகேய	ேவண்டாம்	என் 	 றிவிடக்	 டா '
என் 	தான்	 றியேபா 	அவர்	சிரித்த	சிரிப் ....	ஒ ைற	வியர்த் க்
ெகாட் ய .	வி ம்	ேநரத்தில்	அயர்ந் 	 ங்கிக்ெகாண்	 ந்தாள்	பார்வதி.
ராஜா	வந் 	அவள்	ெநற்றிையத்	ெதாட் ப்	பார்த்தான்.	ஜுரம்	இப்ேபா 	 ளிக் ட
இல்ைல	என் 	ெதரிந்த ம்,	அவன்	அவைள	எ ப்பாமேல	ேபாய்	விட்டான்.	பார்வதி
கண்விழித் ப்	பார்த்தேபா 	தன்	அைறக் ள்	ெவயில்	அ த் க்
ெகாண் ப்பைதக்	கவனித்தாள்.

க காரத்தில்	மணி	பத் 	அ த் க்	ெகாண் ந்த .

''ஓ!	மணி	பத்தாகி	விட்டதா	"	ப க்ைகைய	விட் 	எ ந்த	பார்வதி,	அவசர
அவசரமாகக்	கீேழ	இறங்கி	வந் விட்டாள்.	ஞானம்	பதறிப்ேபாய்,	”நீங்கள்	இன்
காேலஜுக் ப்	ேபாகக் டா .	டாக்டர்	ஓய் 	எ த் க்	ெகாள்ளச்
ெசால்லியி க்கிறார்”	என்றாள்.

''கல் ரிக் ப்	ேபானால்	எனக் 	எல்லாம்	சரியாகி	வி ம்.	ஜூரம்	ேநற்ேறா
ேபாய்விட்ட .	மணி	பத்த த் 	விட்ட .	நான்	ேபாய்	வ கிேறன்''	என்
ஞானத்திடம்	ெசால்லிக்	ெகாண்டவள்,	சாப்பிடாமேலேய	 றப்பட் 	விட்டாள்.

அன் 	பார்வதியின்	கார்	ேகட்ைடத்	தாண் யேபா 	ெசவிட் ப்	ெப மாள்	எ ந்
நின் 	மரியாைத	ெச த்த	வில்ைல.	அவன்	வழக்கமாக	எ ந் 	நின் 	 ம்பி
ேபா ம்	ேநரத்தில்	ேபாட் விட்டான்.	இன்ைறக் ப்	பார்வதி	ேலட்!

பார்வதியின்	கார்	கல் ரிக்	காம்ப ண்ைட	ெந ங்கிய	ேபா ,	அங்ேக	மிஸஸ்
அகாதாைவக்	காணவில்ைல.	அகாதா	அன் 	கல் ரிக்	காம்ப ண்ைட
ெந ங்கிய	ேபா ,	' ட்	மார்னிங்	பிரின்ஸிபால்'	என் 	 றிக்ெகாண்ேட
பார்வதியின்	கார்	வ கிறதா	என் 	தி ம்பிப்	பார்த்தாள்.	காைரக்	காணவில்ைல.
ைகக்	க காரத்ைதப்	பார்த்தாள்.	மணி	பத் 	அ க்க	ஐந் 	நிமிஷம்!



ஏமாற்றத் டன்	ெசன் 	விட்டாள்	அகாதா.

வழக்கம்ேபால்	அட்ெடண்டர்	ரங்கசாமி	பத்த க்க	ஐந் 	நிமிஷத் க் க்
கார்க்கதைவத்	திறக்க	ஓ வ கிறான்;	காைரக்	காணவில்ைல.	 கத்தில்
ேகள்விக்	 றி டன்	தி ம்பிச்	ெசல்கிறான்.

சரியாகப்	பத்ேதகால்	மணிக் ப்	பார்வதியின்	கார்	கல் ரிக்	காம்ப ண் ச்	 வைர
ெந ங்கியேபா 	எதிரிலி ந்த	காேலஜ்	 த்தகக்	கைடக்கார	அம்பாள்
க காரத்ைதப்	பார்க்கிறாள்.	அ 	சரியாக	ஓ கிறதா	என்ற	சந்ேதகம்	வந்
வி கிற 	அவ க் .	பார்வதியின்	காைரக்	கண்ட ம்	அவள்	க காரத்தின்
ள்ைளத்	தி ப்பிப்	பத்த க்க	ஐந் 	நிமிஷத் க் 	மாற்றி	வி கிறாள்.

பார்வதியின்	கார்	வந்தால்,	மணி	பத்த க்க	ஐந் 	நிமிஷம்	என்ப 	அவ க்
அவ்வள 	நம்பிக்ைக.

பார்வதி	இன் 	ேலட்டாக	வந்தேபா 	அந்தக்	கண்க க் ப்	பார்வதியின்	ேமல்
நம்பிக்ைக	 ைறயவில்ைல.	க காரத்தில்	ப 	இ ப்பதாகேவ	ேதான்றிய .
பார்வதி	தன்	அைறக் ள்	ெசன் ெகாண் ந்தேபா 	அங்கி ந்த	ெடலிேபான்
மணி	அ த் க்ெகாண் ந்த .

பார்வதி	ரிஸீவைர	எ த் க்	காதில்	ைவத் க்	ெகாண்டாள்.	ேச பதியின்	 ரல்
என்ன	ேச பதியா!	அவ க் 	வியர்த் ப்	ேபாயிற் .

"ஓ,	நீங்களா?	என்ன	ேவண் ம்?@	பற் தல்	எ ம்	மின்றி	உணர்ச்சியற்ற	 ரலில்
ேபசினாள்	பார்வதி.

”பாரதி	ெசான்னாள்,	தங்க க் 	உடம் 	சரியில்ைல	ெயன் ....	இப்ேபா 	எப்ப
இ க்கிற ?”

”இப்ேபா 	ஒன் மில்ைல...	தாங்க்ஸ்...”	சட்ெடன	ரிஸீவைர	ைவத் விட்டாள்
பார்வதி.

அவள்	இதயம்	படபடத்த .	”இவர்	எதற்காக	என்ைனப்பற்றி	விசாரிக்க	ேவண் ம்?
இவைர	நான்	மறக்க	 யன்றா ம்	 யவில்ைலேய?	ஒ ேவைள	இவர்	என்ைன
ேநசிக்கிறாேரா?	அவர்	உள்ளத்தில்	எனக் 	இடமளித்தி க்கிறாேரா?	அவைர	நான்
மறந் விடப்	ேபாகிேறன்;	அைதப்	ேபால்	அவ ம்	என்ைன	மறந் விட	ேவண் ம்.
அப்ேபா 	தான்	நான்	நிம்மதி டன்	வாழ ம்”.	திடமான,	தீர்க்கமான	ஒ

க் 	வந்தாள்	பார்வதி.



மணி	 ன் 	இ க் ம்.	பி.எஸ்ஸி.	வ ப் க் 	ஜாக்ரபி	ேபாதிக் ம்	கடைம
அவைள	அைழத்த .

பார்வதி,	தன்	உடல்	நிைலைய ம்	ெபா ட்ப த்தாமல்	தன்	கடைமையச்	ெசய்யப்
றப்பட்டாள்.	ெம வாக	நடந் 	வ ப் க் ள்	 ைழந்தேபா ,	அவ க் த்	தைல
ற்றிய .	அைத ம்	ெபா த் க்	ெகாண் 	வ ப் க் ள்	 ைழந் 	ேமைடமீ

ஏறினாள்.	கால்கள்	த மாறின.	மயக்க ற் க்	கீேழ	சாய்ந் விட்டாள்.
------------------		
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பார்வதி	கண்	விழித் ப்	பார்த்தேபா 	தன்	வீட் 	மா 	அைறயில்	உள்ள	கட் லில்
தான்	ப த் க்ெகாண் ப்	பைத	உணர்ந்தாள்.	கல் ரியில்	மயக்க ற் க்	கீேழ
வி ந் விட்ட	பின்னர்	நடந்த 	எ ேம	அவ க் 	நிைனவில்	இல்ைல.

ராஜா,	பாரதி,	ஞானம்,	கல் ரி	மாணவிகள்	சிலர்,	மிஸஸ்	அகாதா,	இன் ம்	சில
ெராபஸர்கள்	அத்தைனப்	ேப ம்	அந்த	அைறக் ள்	கவைல	ேதாய்ந்த	 கத் டன்
பார்வதிையேய	பார்த்த	வண்ணம்	நின் ெகாண் ந்தனர்.

அப்ேபா 	இர 	பதிேனா 	மணி	இ க்கலாம்.	பார்வதி,	அவர்கள்	எல்ேலாைர ம்
ஒ 	 ைற	கண்ேணாட்டமிட் 	”நீங்கெளல்ேலா ம்	எத்தைன	ேநரமாக	இங்ேக
காத்தி க்கிறீர்கள்?	பாவம்!	சாப்பிட் ர்களா,	இல்ைலயா?	ராஜா!	இவர்கைள
ெயல்லாம்	கீேழ	அைழத் க்ெகாண் 	ெசன் 	சாப்பிடச்	ெசால் ...”என்
ஈனஸ்வரத்தில்	ேபச	 யாமல்	ேபசினாள்.

'' தலில்	நீங்கள்	சாப்பி ங்க''	என் 	 றி,	பக்கத்திலி ந்த	ஹார்லிக்ைஸ
எ த் த்	தன்	ைகயாேலேய	கலந் 	ெகா த்தாள்	மிளஸ்	அகாதா.

அந்த	பிெரஞ் 	ஆசிரிையயின்	அன் ,	பார்வதியின்	கண்கைளப்	பனிக்கச்	ெசய்
விட்ட .

"பாவம்!	நீங்கள்	 டவா	மா ப்ப 	ஏறி	என்ைனப்	பார்க்க	வந்தி க்கீங்க!
கல் ரியில்	 ட	மா யில்	நடக் ம்	வ ப்பாயி ந்தால்	பாடம்	நடத்தப்	ேபாக

யாெதன் 	 வீர்கேள!''	என்றாள்	பார்வதி.

''நான்	என்ன!	கல் ரி	 ேம	இங்ேகதான்	இ க் ...''	என்றாள்	அக்காதா.

தி வாளர்	ேச பதி ம்,	பாலம்மா ம்	அப்ேபா 	அைறக் ள்	பிரேவசிக்கேவ,
ற்றியி ந்தவர்கள்	சற் 	விலகி	மரியாைத டன்	நின்றார்கள்

ேச பதிையக்	கண்ட ம்	பார்வதியின்	இதயம்	படபடத்த .	”ஐேயா	இவர்	எதற்காக
இங்ேக	வந்தார்?	இவைர	நான்	மறக்க	 யன்றா ம்	இவர்	என்ைன	மறக்கவிட
மாட்டாேரா?	இவைர	இனிக்	கண்ணால்	காணக் டா ;	மனத்தா ம்	நிைனக்கக்
டா 	என்றல்லவா	எண்ணிக்	ெகாண் ந்ேதன்.	இப்ேபா 	இவேர	என்	எதிரில்



வந் 	நிற்கிறாேர!”

டாக்டர்	பாலம்மாள்,	பார்வதியின்	ைக	நா கைளச்	சற் 	ேநரம்	உணர்ந்
பார்த் விட் ப்	பின்னர்	கா 	 ழைல	ைவத் ப்	பரிேசாதித்தாள்.

"கவைலப்ப வதற் 	ஒன் மில்ைல.	ஒ 	மாதம்	ஓய்ெவ க்க	ேவண் ம்.
அ தான்	ெராம்ப	 க்கியம்.	நான்	ேநற் ச்	ெசால்லிவிட் ப்	ேபாேனன்.
கல் ரிக் ப்	ேபாகக்	 டா 	என் ''	என் 	 றிவிட் ப்	 றப்பட்டாள்	டாக்டர்.

டாக்ட டேனேய	கீேழ	இறங்கிச்	ெசன்ற	ராஜா	''அத்ைதக் 	என்ன	ஆகாரம்
ெகா க்கலாம்	டாக்டர்?''	என் 	விசாரித்தான்.

”மில்க் ம்,	ப் ட்	ஜூஸம்	நிைறயச்	சாப்பிட ம்..”	என்றாள்	டாக்டர்.

"என்ன	ப் ட்ஸ்	ெகா க்கலாம்	டாக்டர்?	மா ளம்	பழம்	ெகா க்கலாமா?
அத்ைதக் 	மா ளம்பழம்	ெராம்பப்	பி க் ம்...”
"பி ச்சால்	ஜூஸாகேவ	பிழிந் 	ெகாேடன்....	ெரஸ்ட்	ெராம்ப	 க்கியம்''	என்
றிக்ெகாண்ேட	காரில்	ேபாய்	ஏறிக்ெகாண்டாள்	டாக்டர்.

அைறக் 	ெவளிேய	வராந்தாவிேலேய	நின் 	ெகாண்	 ந்த	ேச பதி,	ராஜா
வந்த ம்,	''டாக்டர்	என்ன	ெசால்கிறார்	ராஜா!''	என் 	விசாரித்தார்.

"அத்ைதக் 	ெரஸ்ட்தான்	ெராம்ப	 க்கியம்	என்கிறார்.''

”டாக்டர்	அப்ப ச்	ெசால்லி	யி க் ம்ேபா 	அத்ைதைய	நீ	ேநற் க்	கல் ரிக் ப்
ேபாக	விட் க்கக்	 டா !''	ேச பதியின்	 ரலில்	 ற்றச்சாட் 	ெதானித்த .

"நான்	காைல	ஒன்ப 	மணிக்ேக	காேலஜுக் ப்	ேபாய்	விட்ேடன்.	அத்ைத	யார்
ேபச்ைச ம்	ேகட்க	மாட்டாள்.	வழக்கம்ேபால்	அவள்	காேலஜுக் ப்	ேபாய்	
மணி	வைர	ஓய்வின்றி	உைழத்தி க்கிறாள்.	மாைலயில்	ஜாக்ரபி	வ ப் 	நடத்தச்
ெசன்றேபா 	தான்	மயக்கமாகக்	கீேழ	வி ந்தி க்கிறாள்.	நல்ல	ேவைளயாக
அங்கி ந்த	மாணவிகள்	ஓ ச்ெசன் 	தாங்கிக்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	ெசய்தி
ெதரிந்த 	தான்	தாமதம்,	அத்தைனப்	ேப ம்	ஓ ச்ெசன் 	அத்ைதையக்	காரிேல
ஏற்றி	இங்ேக	ெகாண் 	வந்தி க்கிறார்கள்...	பாரதி	ேபான்	ெசய்த	பிற தான்
எனக்ேக	விஷயம்	ெதரிந் 	ஓ 	வந்ேதன்''	என்றான்	ராஜா.

வராந்தாவில்	நின்ற	வண்ணம்	ேச பதி ம்	ராஜா ம்	ேபசிக்ெகாண் ப்பைதப்



பார்வதி	சற் க்	கவனமாகேவ	ேகட் க்	ெகாண்டாள்.

அந்தப்	ேபச்சில்,	ேச பதி	அவள்	மீ 	ெகாண் ந்த	அன் 	ெவளிப்பட்ட .

'எவ்வள 	உரிைமேயா 	ராஜாைவக்	ேகாபித் க்	ெகாள்கிறார்?	அந்தக்	ேகாபத்தில்
எவ்வள 	பரி ம்	பாச ம்	 ைதந் 	கிடக்கின்றன?	என்மீ 	இவ க்ேகன்
இத்தைன	அக்கைற?	தம் ைடய	ெபான்னான	ேநரத்ைத	ெயல்லாம்
வீணாக்கிக்ெகாண் 	இங்ேக	எத்தைன	ேநரமாகக்	காத்தி க்	கிறாேரா?’

"பாரதி!	உன்	அப்பாைவ	உட்காரச்	ெசால்லம்மா”	என் 	 ற	வாெய த்தவள்,
சட்ெடன	ெமளனியாகி	விட்டாள்.	காரணம்,	அவைரக்	காணேவ	அவள்	கண்கள்
சின.	அவைர	உட்காரச்	ெசால்லேவா,	அவரிடம்	ேபசேவா,	அன் 	பாராட்டேவா

ம த்த 	உள்ளம்.	உள்ளத்ைத	உ தியாக்கிக்ெகாண் 	அவர்	வந்தி ப்	பைதேய
மறந்தவளாய்,	மறக்க	 யன்றவளாய்,	மறக்க	 யாதவளாய்	-	ஒ 	ெப ம்
ேசாதைனயில்	சிக்கித்	தவித் க்	ெகாண் ந்தாள்	பார்வதி.

அைறக் 	ெவளியிேலேய	நின் ெகாண் ந்த	ேச பதி,	பார்வதிையப்	பார்க்கேவ
வி ம்பவில்ைல.	காரணம்	தன்ைனக்	கண்ட ம்	அவளால்	ப த்தி க்க	இயலா .
எ ந் 	உட்கார்ந் 	வி வாள்.	அந்தச்	சிரமத்ைத	அவ க் க்	ெகா க்கக் டா
என் 	அவர்	எண்ணிய 	தான்.

ஒவ்ெவா வராக	வந் 	பார்வதியிடம்	விைடெபற் க்	ெகாண் 	 றப்பட்டனர்.
கைடசியில்	மிஸஸ்	அகாதா	விைடெபற் க்ெகாள்ள	வந்தேபா 	பார்வதியின்
கண்கள்	கலங்கி	விட்டன.	காைல	விந்தி	விந்தி	நடக் ம்	அகாதாவிடம்
பார்வதிக் த்	தனிப்பட்ட	அன் 	உண் .	வானேம	இ ந்தா ம்	 மிேய	பிளந்தா ம்
அகாதா	கல் ரிக் 	வரத்	தவறியதில்ைல.

”ராஜா!	இந்த	பிெரஞ் 	ேல ையக்	காரிேல	ெகாண் 	ேபாய்	விட் விட் 	வா''	என்
பார்வதி	 றியேபா ,	”இவர்கைள	நாேன	ெகாண் 	ேபாய்	விட் வி கிேறன்.
ராஜாைவ	எங் ம்	அ ப்ப	ேவண்டாம்.	ராஜா	நீ	இங்ேகேய	இ ந் 	அத்ைதையக்
கவனித் க்ெகாள்.	ஏதாவ 	 க்கியமாயி ந்தால்	எனக் 	உடேன	ெடலிேபான்
ெசய்”	என்றார்	ேச பதி,	வராந்தாவில்	நின்றப ேய.

’ேதாங்க்	 '	என் 	 றிப்	 றப்பட்டாள்	அகாதா.

"அப்பா!	நான்	இங்ேகேய	இ க்கட் மா?”	என் 	ேகட்டாள்	பாரதி.



”ேவண்டாம்;	நீ	என்ேனா 	வந் வி .	நாம்	வீட் க் ப்	ேபான ம்	உன்	அத்ைதைய
இங்ேக	அ ப்பி	ைவக்கலாம்.	நம்ைமக்	காட் ம்	அவள்	இங்ேக	இ ந்தால்
உன் ைடய	பிரின்ஸிபா க் 	ேவண் ய	பணிவிைடகைளச்	ெசய்
ெகாண் ப்பாள்”	என்றார்	ேச பதி.

ேச பதியின்	அன் 	ெமாழி	ஒவ்ெவான் ம்	பார்வதியின்.	ெநஞ்சத்ைதச்
சஞ்சலத்திலாழ்த்தின.	ேநற் 	 ன்	தினமாயி ந்தால்	அந்த	ெமாழிகள்	அவ க்
இனித்தி க் ம்.	இப்ேபா 	அவற்ைற	அவள்	கசப் 	மாத்திைரகளாக்கி	வி ங்கிக்
ெகாண் ந்தாள்.
'இவர்	எதற்காக	என்மீ 	அன் 	பாராட்ட	ேவண் ம்?	அள க் 	மீறிய	அன்ைபப்
ெபாழிந் 	என்ைனச்	சித்திர	வைதக் ள்ளாக்க	ேவண் ம்?	நான்	மயக்க ற்
வி ந்ததற் 	இவரல்லவா	காரணம்?	இவரிடம்	நான்	ெகாண் ந்த	அன்பல்லவா
காரணம்!	இ கா ம்	இவைரேய	நிைனத் 	நிைனத் ,	இவ ைடய
அன் க்காகேவ	ஏங்கி	ஏங்கிக்	காத்தி ந்ேதன்.	என் ைடய	எண்ணத்ைத
இப்ேபா 	மாற்றிக்ெகாண் 	விட்ேடன்.	இவைர	மறந் 	வாழ	
ெசய் விட்ேடன்.	இப்ேபா 	நான்	ேவண் வ	ெதல்லாம்	இவர்	என்னிடம்	அன்
பாராட்டாமல்	இ க்க	ேவண் ம்	என்ப தான்.	ேதவி!	இந்தச்	ேசாதைனயிலி ந்
நீேய	என்ைனக்	காக்க	ேவண் ம்'	என் 	ேவண் க்	ெகாண்டாள்.

வாசலில்	ேச பதியின்	கார்	 றப்ப ம்	ஓைச	ேகட்ட	ேபா 	பார்வதி	அந்த	ஓைசைய
உற் க்	கவனித்தாள்.	தன்	கண்களில்	ெப கி	வழிந்த	கண்ணீைரத்	 ைடத் க்
ெகாண்ட	பார்வதி,	"என்னால்	அவைர	மறக்க	 ய	வில்ைல...”	என்
தனக் த்தாேன	 றிக்	ெகாண்டாள்.

ம நாள்	காைல.	மணி	எட் ட	அ த்தி க்கா .	பாரதிைய ம்,	தங்ைக
காமாட்சிைய ம்	அைழத் க்	ெகாண் 	வந் விட்டார்	ேச பதி.	காரிலி ந்
இறங்கியவர்	ேநராக	மா க் ச்	ெசன் 	பார்வதி	ப த்தி ந்த	அைறக் ள்	எட் ப்
பார்த்தார்.	பார்வதி	அயர்ந் 	 ங்கிக்ெகாண்	 ந்தாள்.	ெம வாக	அந்த
அைறக் ள்	ெசன்ற	ேச பதி,	தன்	ைகேயா 	ெகாண் 	வந்தி ந்த	பழங்கைள
எ த் ப்	பக்கத்திலி ந்த	ேமைஜ	மீ 	ைவத்தார்.	அவ்வள ம்	மா ளம்	கனிகள்!

'அத்ைதக் 	மா ளம்	பழம்	என்றால்	ெராம்ப ம்	பி க் ம்'	என் 	 தல்	நாள்	இர
ராஜா	டாக்டரிடம்	 றிய ம்,	’பழத்ைத	ஜூஸாகப்	பிழிந் 	ெகாேடன்'	என் 	டாக்டர்
பதில்	 றிய ம்	ேச பதியின்	காதில்	வி ந்தி க்க	ேவண் ம்.	அவர்
சந்த யின்றிப்	பழங்கைள	ைவத் விட் ப்	 றப்பட்டேபா 	பார்வதி	சட்ெடன் 	கண்
விழித் க்	ெகாண் 	''நீங்களா?	இப்ேபா 	எதற் 	வந்தீர்கள்?	மா ளம்
பழங்கெளல்லாம்	ஏ ?....''	என் 	ேகட்டாள்.



”என்	தங்ைகைய	அைழத் 	வந்ேதன்.	அவள்	தங்க க் 	ேவண் ய
பணிவிைடகைளச்	ெசய்வாள்.	எனக் க்	ெகாஞ்சம்	அவசர	ேவைல	யி க்கிற !
நான்	ம ப ம்	மாைலயில்	வந் 	பார்க்கிேறன்.	நீங்கள்	அதிகம்	ேபசக் டா .
மன க் 	அைமதி ம்	உட க் 	ஓய் ம்	மிக	 க்கியமாம்.	டாக்டர்
றியி க்கிறார்”.	ேமேல	எ ேம	ெசால்லாமல்	 றப்பட் 	விட்டார்	ேச பதி.

'இவர்	யாேரா?	நான்	யாேரா?	இவர்	எதற்காக	எனக் 	இத்தைன	உபசாரம்	ெசய்ய
ேவண் ம்?	நான்	இவைர	மறக்க	நிைனக் ம்ேபா 	இவர்	ஏன்	என்	மீ 	அளவற்ற
அன்ைபப்	ெபாழிகிறார்?	எனக் 	மா ளம்	பழத்தின்	மீ 	ஆைச	என்ப 	இவ க்
எப்ப த்	ெதரிந்த !	ராஜா	 றியி ப்பாேனா?'	'ராஜா!''	என் 	அைழத்தாள்.

" ப்பிட் ர்களா	அத்ைத?''	என் 	ேகட் க்ெகாண்ேட	வந்தான்	ராஜா.

"ஆமாம்;	மா ளம்பழம்	இங்ேக	எப்ப 	வந்த ?”
"ெதரியாேத!	ஒ ேவைள	ேச பதி	வந்தி ப்பார்”

”அவ க் 	யார்	ெசான்ன ?	டாக்டர்	அம்மாவிடம்	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்ேதன்.
ஒ ேவைள	அ 	அவர்	காதில்	வி ந்தி க்கலாம்...''

"ஓ!....”

''ஏன்	அத்ைத	சாப்பிடறீங்களா,	ஜூஸ்	பிழிஞ் க்	ெகா க்கிேறன்...”

ஆர்வத் டன்	ேகட்டான்	ராஜா...

"ேவண்டாம்...''	அலட்சியத் டன்	சாரமற்ற	 ரலில்	பதில்	 றினாள்	பார்வதி.	அதில்
ெவ ப் ம்	இைழேயா 	இ ந்த .

ேச பதியின்	அன் 	அவள்	இதயத்ைத	ெநகிழ	ைவத்த .	ஆனால்	அைத	அவள்
பாராட்டவில்ைல.	அவர்	காட் ம்	அன்ைப	ஏற் க்	ெகாள்ள ம்	தயாராயில்ைல.
அந்த	அன்ைப	அவள்	ெபா ட்ப த்த ம்	இல்ைல.	அலட்சியம்	ெசய்ய ம்	இல்ைல.
அவர்	தன்னிடம்	அன் 	ெகாண் ப்	பைத	அவள்	உணர்ந்ததாகேவ	காட் க்
ெகாள்ளாமல்,	அவர்	வ கிறேபா ம்,	ேப கிறேபா ம்,	உணர்ச்சியற்
மரக்கட்ைடயாக	இ ந் 	சர்வ	சாதாரணமாகப்	பதில்	 றிக்ெகாண் ந்தாள்.

இப்ேபா ?	அவர்	ஆைசேயா 	ெகாண் வந் 	ைவத் 	விட் ப்	ேபாயி க்கிற



மா ளம்	பழங்கைளச்	சாப்பி வதா,	ேவண்டாமா?

” டா ;	இைதச்	சாப்பிட்டால்	அவர்	என்மீ 	ெகாண் ள்ள	அன்ைப	நான்	ஏற் க்
ெகாள்வதா ம்.	இந்தப்	பழங்கைள	நான்	ைகயினா ம்	ெதாடமாட்ேடன்.	இன்
மாைல	அவர்	இங்ேக	வ வார்.	வந்த ம்	வராத ம்	மா ளம்	பழங்கைள	நான்
சாப்பிட் 	விட்ேடனா	என் 	கவனிப்பார்.	பழங்கள்	அப்ப ேய	கிடப்பைதக்	கண்ட ம்
என்	மீ 	அவ க் க்	ேகாபம்	ேகாபமாக	வ ம்.	என்னிடம்	ெவ ப் த்	ேதான் ம்.
பிற 	அவர்	என்னிடம்	ைவத் ள்ள	பாசத்ைத,	ேநசத்ைதக்	ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சமாக	மறந் விட	எண் வார்.	அைதத்தான்	நா ம்	எதிர்	பார்க்கிேறன்.''
அவள்	அந்தப்	பழங்கைளத்	ெதாடேவ	இல்ைல.

மாைல	ஐந் 	மணி.	ேச பதியின்	கார்	வ ம்	ஓைச	ேகட் ப்	பார்வதியின்	இதயம்
அ த் க்	ெகாண்ட .

"தாங்கள்	ைவத் 	விட் ச்	ெசன்ற	மா ளங்கனிகள்	அ தமாக	இனித்தன”
என் 	பார்வதி	 வாள்.	அந்தப்	பதிைலக்	ேகட்ட ம்	என்	 கத்தில்	எந்தவித
மா த ம்	ேதான்றக்	 டா .	இவ்வா 	எண்ணியப ேய	ப கைளக்	கடந்
பார்வதியின்	அைறைய	அைடந்தார்	ேச பதி.

பார்வதி	அவைர	ஏறிட் ப்	பார்த்தான்.	அந்தப்	பார்ைவயில்	எந்த	உணர்ச்சி ேம
இல்ைல.

''நன்றாகத்	 ங்கினீர்களா?”	ேச பதி	ஆவ டன்	ேகட்டார்.

" ங்கிேனன்...”	பார்வதியின்	பதிலில்	அத்தைன	உற்சாகமில்ைல.

ேச பதியின்	பார்ைவ	பழங்கள்	மீ 	பதிந்த ,	காைலயில்	ைவத் 	விட் ப்ேபான
அத்தைனப்	பழங்க ம்	அப்ப ேய	அநாைதேபால்	கிடந்தன.	அந்தக்	காட்சி
அவ க் 	ேவதைனைய	அளித்த .	ேவதைனகெளல்லாம்	ஓர்	உ ண்ைட	யாக
மாறி	ெநஞ் க் ள்	அைடத் க்	ெகாண்ட 	ேபால்	ஓர்	உணர்ச்சி.	அைத	வி ங்கி
ஜீரணித் க்	ெகாள்ள	 யன்றார்.	 யவில்ைல.

ஒ 	நிமிஷம்	அந்த	அைறக் ள்	ெமளனம்	நீ த்த .	அந்த	ஒ 	நிமிஷத் க் ள்
பார்வதிக் 	இதயேம	ெவ த் 	வி ம்	ேபால்	ேதான்றிய .

ேவதைனையச்	சகித் க்	ெகாண் 	ெமௗனத்ைதக்	கைலத் க்ெகாண்
அவர்தான்	ேபசினார்.



”சாப்பிட் ர்களா?''	

அந்தக்	ேகள்வியில்	எல்லா	ேவதைனக ம்	அடங்கிக்	கிடந்தன.

"உங்கள்	ைகயால்	அைத	எ த் க்	ெகா ங்கள்''	என் 	ெசால்லத்	 த்த 	அவள்
இதயம்.	ஆனால்	வாயிலி ந் 	வார்த்ைதகள்	வரவில்ைல.	 க்கம்	ெநஞ்ைச
அைடத் க்	ெகாள்ள,	ைகைய	நீட் 	ெநஞ்ைச	அைடத் க்	ெகாள்ள,	ைகைய
நீட் னாள்	பார்வதி.

'மா ளம்பழம்	எனக் ப்	பி க் ம்	என் ம்	ரகசியத்ைத	எப்ப ேயா
அறிந் ெகாண் 	இந்தப்	பழங்கைள	எனக்காக	ஆைசேயா 	வாங்கி
ைவத்தி க்கிறார்.	நான்	இவற்ைறச்	சாப்பிட்டால்	அவர்	அன்ைப
ஏற் க்ெகாண்டதாக	ஆ ம்.	அவைர	நான்	மறந் 	வாழ	வி ம் கிேறன்;
அைதப்ேபால்	அவ ம்	என்ைன	மறந் 	வாழ	ேவண் ெமன் 	எண் 	கிேறன்.
அவர்	ெச த் ம்	அன்ைப	நான்	அங்கீகரித்தால்	அ 	ெப ம்	விபரீதத்தில்
ெகாண் 	ேபாய்வி ம்.	ஆகேவ	இந்தப்	பழங்கைள	நான்	ெதாட	மாட்ேடன்.
ெதாடேவ	மாட்ேடன்’.	பார்வதியின்	ைவராக்கியம்,	திடசித்தம்,	தீர்மானம்	எல்லாம்
ேச பதிையக்	கண்டேபா 	தவி 	ெபா யாகத்	தகர்ந் 	ேபாயின.

பார்வதி	ைக	நீட் க்	ேகட்டேபா 	ேச பதியின்	 கம்	மலர்ந்த .	சட்ெடன	அவர்
அந்தப்	பழங்களில்	ஒன்ைற	எ த் த்	ேதாைல	அகற்றி	அத ள்	 ைதந் 	கிடந்த
ெகம் க்	கற்கள்	ேபான்ற	 த் கைள	எ த் 	அவளிடம்	ெகா த்தார்.

'இத்தைன	நா ம்	இவர்	அன் க்காக	நான்	காத்தி ந்ேதன்.	இப்ேபா 	நாேன
இவ ைடய	அன்ைப	ஏற் க்	ெகாள்ள	ம க்கிேறன்.'

இவ்வா 	எண்ணிய	பார்வதிக் 	 க்கம்	ெநஞ்ைச	அைடத்த .

மீண் ம்	ேச பதி	 த் கைள	எ த் க்	ெகா த்த	ேபா 	'ேபா ம்'	என்
ைகயைசத்தாள்	பார்வதி.

"ஏன்?	பழத்தில்	 சி	இல்ைலயா?

" சி	இ க்கிற ,	பசி	இல்ைல.''

பார்வதியின்	பதிலில்	வழக்கமாக	உள்ள	உற்சாகம்	இல்ைல.



“ஏன்	இப்ப ப்	ேப கிறாள்?	ஒ ேவைள	உடல்	நிைல	சரியில்லாத 	காரணமா-
யி க் ேமா?”	ேச பதி	ஒ 	கணம்	சிந்தித்தார்.	பிற 	சட்ெடன	ஒ 	 க்
வந்தவர்ேபால்,	''சரி;	நீங்கள்	ஓய்ெவ த் க்	ெகாள் ங்கள்.	நான்	அப் றம்	வந்
பார்க்கிேறன்''	என் 	 றிவிட் ப்	 றப்பட்டார்.

பார்வதி	அவைரேய	ைவத்த	கண்	வாங்காமல்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தாள்.
அவ ைடய	கம்பீரமான	ேதாற்ற ம்,	ெப ந்தன்ைம	மிக்க	ேபச் ,	ேபச்சிேல	கனிந்த
அன் 	எல்லாவற்ைற ம்	ஒ ைற	எண்ணிப்	பார்த்தாள்.

அவர்	மா ப்ப களில்	நடக் ம்ேபா ,	ஒவ்ெவா 	ப யாகக்	கால 	எ த்
ைவக் ம்	ஓைசையக்	கவனமாகக்	ேகட்கலானாள்.

'அவைர	ேநரில்	கா ம்ேபா 	ஆைச,	அன் ,	பாசம்,	பரி 	எ ேம	இல்லாதவள்
ேபால்	ெவ ப்பாகப்	ேப 	கிேறன்.	அவர்	கண்களிலி ந் 	மைறந்த ம்	அவைரக்
காணத்	 க்கிற 	என்	உள்ளம்.	ஐேயா,	இெதன்ன	விசித்	திரம்?	இந்த	ேவதைன-
யிலி ந் 	எனக் 	வி தைலேய	கிைடயாதா?

அவள்	 க்கெமல்லாம்	கண்ணீராகப்	ெப கிக்ெகாண் ந்த .

கீேழ,	ேச பதி	யா டேனா	ேபசிக்ெகாண் ப்ப 	ேகட்கேவ	அைத	உற் க்
கவனித்தாள்.

"காமாட்சி!	நான்	அப் றம்	வ கிேறன்.	பார்வதியின்	உடம் 	 ணமாகிறவைர,	நீ
இங்ேகேய	இ ந் 	கவனித் க்	ெகாள்.	அவர்	மனத்தில்	எைதேயா	ைவத் க்
ெகாண் 	ெவளிேய	ெசால்ல	 யாமல்	சஞ்சலப்ப வ ேபால்	ேதான் கிற .
அவர்	ப த்தவர்.	அத் டன்	சிறந்த	அறிவாளி...."

ேச பதியின்	வார்த்ைதகள்	ஒவ்ெவான் ம்	பார்வதியின்	ெநஞ்சத் க் ள்	 ந்
மா ைள	 த் களாய்	இனித்தன.

”என்னிடம்	இவர்	எத்தைன	மதிப் 	ைவத்தி க்கிறார்?	எவ்வள 	அன்
ெகாண் க்கிறார்?	என்	உள்ளத்ைத	எவ்வள 	நன்றாகப்	 ரிந்
ெகாண் க்கிறார்.”

மீண் ம்	அவ ைடய	 ரல்	ேகட்கிற .



"பாரதி!	நான்	வீட் க் ப்	ேபாகிேறன்.	நீ ம்	வ கிறாயா	என் டன்...''

”நான்	இங்ேகேய	இ க்கிேறன்,	அப்பா!	அத்ைத	இங்ேக	இ க் ம்ேபா 	எனக்
மட் ம்	அங்ேக	என்ன	ேவைல?	பிரின்ஸிபா க் 	உடம் 	 ணமாகிறவைர	நா ம்
அத்ைதேயா தான்	இ க்கப்	ேபாகிேறன்''	என்றான்	பாரதி.

”ேபஷ்!	அ தான்	சரி;	உன்	இஷ்டப்ப ேய	ெசய்;	ஆனால்	உன்	பிரின்ஸிபா க் த்
ெதாந்தர 	ெகா க்கக்	 டா .	நீயாகேவ	ப த் ப்	பாஸ்	ெசய்ய	ேவண் ம்.
ெதரிந்ததா?”

கார்	 றப்பட் 	வாசல்	காம்ப ண்ைடத்	தாண் ச்	ெசல் கிற .

பார்வதி	அந்த	மா ளங்	கனிகைளக்	கவனித்தான்.	அந்தச்	சிவந்த	 த் கள்
அவைளப்	பார்த் ச்	சிரித்தன.	'பயித்தியேம!	உன்மீ 	இவ்வள 	அன் ம்
அக்கைற ம்	ெகாண் க் ம்	ேச பதிையயா	அலட்சியம்	ெசய்கிறாய்?’
என்ப ேபால்	ேதான் கிற .

ஹார்லிக்ஸுடன்	வந் 	நின்ற	காமாட்சிையக்	கண்ட ம்	”இப்ப 	உட்கா ங்கள்''
என் 	ைக	காட் னான்.	பார்வதி

”ெகாஞ்சம்	ஹார்லிக்ஸ்	சாப்பி கிறீர்களா?	உங்க க் 	உடம் 	 ணமா ம்	வைர
என்ைன	இங்ேகேய	இ ந் 	கவனித் க்	ெகாள்ளச்	ெசால்லியி க்கிறான்,	என்
அண்ணா...''	என்றாள்	காமாட்சி.

"ஓ!	அப்ப யானால்	அவைர	யார்	கவனித் க்	ெகாள்	வார்கள்?''	-	பார்வதி
ேகட்டாள்.

"வீட் ேல	சைமயல்காரன்	இ க்கிறான்.	பார்த் க்	ெகாள்கிறான்.	நான்	அங்ேக
இ ந்தா ம்	என்ைன	ஒ 	ேவைல ம்	ெசய்ய	விடமாட்டான்.	நீ	ேபசாமல்	உட்கார்ந்
ெகாண் .	ேவைலக்காரர்கள்	கவனித் க்	ெகாள்வார்கள்?	என்பான்.	பிறர்
ன்பப்ப வைத	அவன்	சகிக்கேவ	மாட்டான்,	இளகிய	மன 	அவ க் .

இ வைர	என்ைன	அவன்	யார்	வீட் ம்	தங்க	அ மதித்ததில்ைல.
அப்ப ப்பட்டவன்	என்ைன	இங்ேக	அ ப்பி	உங்கைளக்	கவனித் க்	ெகாள்னச்
ெசால்லியி க்கிறான்	என்றால்	அ 	தங்கள்	மீ 	அவ க்	 ள்ள	அக்கைறையேய
காட் கிற ''	என்றாள்	காமாட்சி.

ேச பதிையப்பற்றி	ேம ம்	அறிந் 	ெகாள்ள	வி ம்பினாள்	பார்வதி.	ஆயி ம்



அந்த	வி ப்பத்ைத	அவள்	ெவளிப்	பைடயாகக்	காட் க்	ெகாள்ளாமல்
மைற கமாகச்	சில	ேகள்விகள்	ேகட்டாள்.

”உங்க	அண்ணா	ெரம்பப்	பி வாதக்காரேரா?”	பார்வதி	 ழந்ைத	ேபால்	கபடமின்றிச்
சிரித்தப ேய	ேகட்டாள்.

”அைத	ஏன்	ேகட்கிறீர்கள்?	சின்ன	வயசிலி ந்ேத	பி வாதக்	 ணம்	அதிகம்.
அவன்	அப்பா	ஒ 	நாள்	ஏேதா	ேகாபமாகச்	ெசால்லி	விட்டார்	என்பதற்காக	வீட்ைட
விட்ேட	ெவளிேயறி	விட்டான்.	அப் றம்	எப்ப ேயா	கஷ்டப்பட் ப்	ப த் த்	தாேன
வி ந் 	எ ந் 	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமாக	 ன் க் 	வந்தான்.	இப்ேபா 	லட்சக்
கணக்கில்	பணத்ைதக்	 விக்கிறான்.	ம்..	என்ன	 வித் 	என்ன	பிரேயாஜனம்”
ெப ச் விட்டாள்	காமாட்சி.

”ஏன்	இப்ேபா 	அவ க் 	என்ன	 ைற ?”

”ஒ 	 ைற மில்ைல.	சரஸ்வதிேயா 	வாழக்	ெகா த் 	ைவக்காத	 ைறதான்....
பாரதிையப்	ெபற்ெற த்த	சில	வ டங்க க் ள்ளாகேவ	அவள்	இறந் 	விட்டாள்.
பாவம்	சரஸ்வதியின்	மீ 	அவன்	உயிைரேய	ைவத்தி ந்தான்.	அவள்	மைறந்த
பிற ,	ஆ 	மாதம்	சரியாகக்	 டச்	சாப்பிட	வில்ைல.	எந்ேநர ம்	பித் ப்பி த்த
மாதிரி	கலங்கி	நிற்பான்.	அப்ேபா தான்	அந்த	வீட் ன்	 ப்	ெபா ப்ைப ம்	நான்
வந் 	ஏற் க்ெகாண்ேடன்.	அண்ணாவின்	நிைல	எனக் 	மிக ம்	பரிதாபமாக
இ ந்த .	ஒ 	நாள்	அவன்	தனியாக	உட்கார்ந்தி ந்த	சமயம்	ெம வாகப்	ேபச் க்
ெகா த் ப்	பார்த்ேதன்.

"நீ	ஏன்	அண்ணா	இன்ெனா 	கல்யாணம்	ெசய் 	ெகாள்ளக்	 டா ?''	என்
ேகட்ேடன்.	அதற் 	அவன்	என்ன	பதில்	ெசான்னான்	ெதரி மா?	இன்ெனா
கல்யாணமா?	சரஸ்வதியின்	ஸ்தானத்தில்	ேவெறா த்திக் 	இடமா	என்
றிவிட் 	அந்த	இடத்ைத	விட்ேட	எ ந் 	ேபாய்விட்டான்....ம்....	இெதல்லாம்

பைழய	கைத...	ஹார்.	விக்ஸ்	ஆறிப்	ேபாகிற .	சாப்பி ங்கள்''	என்றாள்	காமாட்சி.

ஹார்லிக்ைஸ	அ த்தியப ேய	பார்வதி	ேயாசித்தாள்.

அவ்வள 	ைவராக்கியத் டன்	வாழ்ந் 	வ ம்	ேச பதிையப்பற்றியா	நான்
தவறாக	எண்ணிக்	ெகாண்	 க்கிேறன்?	என்	அந்தரங்கத்தில்	நான்	அவர்மீ
ெகாண் ள்ள	அன்ேப	என்	கண்கைள	மைறத் 	அவ ம்	என்ைன	ேநசிப்பதாக
எண்ணத்	 ண் கிறேதா?	எல்ேலாைர ம்	ேபால்	அவ ம்	என்னிடம்
சாதாரணமாகேவ	பழகி	யி க்கலாம்.	நானாகேவ	அவ ைடய	ெசய்ைகக் ம்



ேபச் க் ம்	தவறான	ேநாக்கங்கைளக்	கற்பித் க்	ெகாண் 	வீண்.	பிரைம
ெகாள்கிேறனா?	அவர்	சாதாரணமாகத்தான்	பழ கிறார்	என் 	எண்ணியேபா
அவ க் ப்	ெப ம்	ஆ தலா	யி ந்த .	அ த்தகணேம,	அவர்	தன்	மீ 	அன்
ெச த்த	வில்ைல	என்கிற	எண்ணம்	அவைளச்	சஞ்சலத்தில்	ஆழ்த்திய .
காரணம்	அவள்	உள்ளம்	இயற்ைகயாகேவ	அவர்	அன் க் 	ஏங்கியி க்கிற .
இப்ேபா 	அவர்	அன் 	ெச த்தவில்ைல	என் 	ெதரிந்த ம்	அவள்	ேபாலியாகச்
சந்ேதாஷப்பட்ட	ேபாதி ம்	இயற்ைகயில்	அவள்	மனம்	ெசால்ெலாணாத
ேவதைனையேய	அ பவித்த .

ஹார்லிக்ஸுடன்	அந்த	ேவதைனைய ம்	ேசர்த் 	வி ங்கிய	பார்வதி,	

"...ம்....	அப் றம்?''	என் 	ேகட்டாள்.

"அப் றம்	என்ன,	அதற் ப்	பிற 	நான்	அவன்	தி மணத்ைதப்	பற்றிேய
ேபச்ெச ப்பதில்ைல.	இப்ேபா 	ெகாஞ்ச	நாட்க க் 	 ன்	ஒ 	நாள்	என்னிடம்
அவனாகேவ	ேபச்ெச த்தான்.	'நான்	ம மணம்	ெசய் 	ெகாண்டால்	உலகம்	என்ன
நிைனக் ம்	காமாட்சி!'	என் 	ேகட்டான்.

"நீங்க	என்ன	பதில்	ெசான்னீங்க?''

”என்ன	ெசால்ேவன்?	உலகம்	சிரிக் ம்.	இத்தைன	வய 	கழித் க்	கல்யாணமாம்!''
என்ேறன்

”அதற் 	அவர்	என்ன	ெசான்னார்”'	

"அசேட	 த்தப்	பயித்தியமாயி க்கிறாேய!	நான்	விைளயாட்டாகக்	ேகட்டைத
நிஜமாகேவ	நம்பிவிட்டாயா?”	என் 	 றி	ம ப்பிவிட் ப்	ேபாய்விட்டான்.

”அப் றம்...''	

"அப் றம்	என்னிடம்	கலியாணப்	ேபச்ேச	எ ப்பதில்ைல.	எப்ேபாதாவ 	ேபசினா ம்
ெபா வாகப்	ேபசி	விட் ப்	ேபாய்	வி வான்.	யாைரப்பற்றி ம்	அதிகம்	ேபசமாட்டான்.
ஆனால்	உங்க	கல் ரிையப்	பற்றி ம்	உங்கைளப்பற்றி ம்	ேபச	ஆரம்பித் 	விட்டால்
மணிக்கணக்கில்	ேபசிக்ெகாண்	 ப்பான்...'

இைதக்	ேகட்டேபா 	பார்வதியின்	இதயம்	மகிழ்ச்சியில்	திைளத்த .



"அப்ப யா...	அவர்	வாயால்	 கழக்	 ய	அள க் 	நான்	என்ன
ெசய் விட்ேடன்?”

ேச பதி	தன்மீ 	அளவற்ற	அன் 	ெகாண் க்கிறார்	என்பைத	அறிந்த	பிற
பார்வதியின்	உள்ளத்தில்	நிம்மதி	பிறந்த .	அந்த	நிம்மதி டன்	மன	அைமதி டன்
அன்றிர 	 ங்கி	எ ந்தாள்	பார்வதி.	

ம நாள்	காைல.	பார்வதி	கட் லில்	ப த்தப ேய	சிந்தித் க்	ெகாண் ந்தாள்.
வீட் ல்	உள்ள	ஜன்னல்	கைள ம்	கத கைள ம்	என்ன	தான்	 	ைவத்தா ம்
காற் 	உள்ேள	வராமல்	இ க்கிறதா?	மனத்ைத	எவ்வள 	உ திப்	ப த்திக்
ெகாண்டா ம்	பலவீனமான	சிந்தைனகள்	வந் 	ெகாண் தானி க்கின்றன.

அவைர	மறந் விட	அவள்	எவ்வளேவா	 யன் தான்	பார்த்தாள்.	ஆனால்	 ய-
வில்ைல.	 வின்	நிறத்ைத ம்	அழைக ம்	எளிதில்	மறந் விடலாம்.	ஆனால்
அத ைடய	மணத்ைத	மறக்க	 வதில்ைலேய!

”அம்மா,	கல் ரியிலி ந் 	ஏெழட் ப்	ேபர்	வந்தி க்கிறார்கள்	தங்கைளப்	பார்க்க
ேவண் மாம்.	கீேழ	வராந்தாவில்	காத்தி க்கிறார்கள்”	என் 	ெசால்லிக்
ெகாண்ேட	வந்தாள்	ஞானம்.

”மாணவிகள்	மட் மா,	 ெராபஸர்க ம்	 டவா?''	என் 	ேகட்டாள்	பார்வதி.

'அெதல்லாம்	எனக் த்	ெதரியவில்ைல'	என்றாள்	ஞானம்.

பார்வதியின்	ெநற்றியில்	 க்கம்	கண்ட .

”சரி,	நீ	ேபாய்	அவர்கைள	ேமேல	வரச்	ெசால்...''
------	
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சற் 	ேநரத் க்ெகல்லாம்	அவர்கள்	ேமேல	வந்தார்கள்.	”இரண் 	நாட்களாக
ேவைல	சரியாயி ந்த .	அதனால்	தங்கைள	வந் 	காண	 யவில்ைல.
மன்னிக்கேவண் ம்”	என்றனர்.	

”இப்ேபா 	மணி	என்ன	ெதரி மா?”	பார்வதி	ேகட்டாள்.

”பதிெனான் ....”

''இப்ேபா 	கல் ரி	நடக் ம்	ேநரத்தில்,	வ ப் க் ப்	ேபாகாமல்	இங்ேக
வந்தி க்கக்	 டா ...”

"தங்கைள	இரண் 	நாட்களாகக்	காணாமல்	இ ந்தேத	தவ .”

"கல் ரி	ேநரத்தில்	வ ப்ைப	விட் 	வந்த 	அைத	விடப்	ெபரிய	தவ .
உங்க ைடய	 தல்	கடைம	ப ப் 	தான்.	ப ப்ைப ம்	பரீட்ைசைய ம்	விட் விட்
இங்ேக	வந்தி க்கக்	 டா .	இந்தச்	சின்ன	விஷயம்	மாணவிகளாகிய
உங்க க் த்தான்	ெதரியவில்ைல	ெயன்றால்,	ஆசிரிையகளாவ 	உங்க க் ச்
ெசால்லியி க்க	ேவண் ம்.	சரி;	ேநரத்ைத	வீணாக்காமல்	 றப்ப ங்கள்	”
ெகாஞ்சம்	க ைமயாகேவ	ேபசி	 த்தாள்	பார்வதி.	பிரின்ஸிபாலின்	கண் ப்
அவர்க க் த்	ெதரிந்தேத!	ஆகேவ,	ேபாய்	வ கிேறாம்''	என் 	தாழ்ந்த	 ரலில்
விைட	ெபற் க்	ெகாண் 	உடேன	 றப்பட் 	விட்டார்கள்	அவர்கள்.

அவர்கள்	ெசன்ற ம்,	"பாவம்,	கண் ப்பாகப்	ேபசி	அ ப்பி	விட்ேடன்.	ெகாஞ்சங்
டப்	பண்பில்லாதவள்	நான்”	வ த்தத் டன்	தனக் த்தாேன	ெசால்லிக்

ெகாண்டாள்	பார்வதி.

ஆயிற் ;	பார்வதி	ப க்ைகயாகப்	ப த் 	விைளயாட்டாகப்	பதிைனந் 	நாட்கள்
ஓ விட்டன.	காமாட்சி ம்	ஞான ம்,	பார்வதியின்	உடம்ைபத்	ேதற் வதற் 	இர
பகலாகக்	கண்	விழித் ப்	பா பட் ம்	அவள்	உடம் 	ேதறாமல்	நா க் 	நாள்
ேகவலமாகிக்	ெகாண்ேட	யி ந்த .	உள்ளத்தில்	ேவதைனகள்	 ந் 	அரித் க்
ெகாண் க் ம்	ேபா 	உடைல	எவ்வள 	ேபாஷித் ம்	என்ன?

ேச பதியின்	அன்ைபப்	பார்வதி	என் 	மறந் விடத்	 ணிந்தாேளா	அன் 	 தல்



அவ க் 	நிம்மதிேய	இல்ைல.	அவ ைடய	அன்ைப	அவளால்	மறக்கேவா
ம க்கேவா	 யாமல்	உள்ளத்தில்	வலி	கண் ,	அந்த	வலிேய	அவள்	உடைல
இைளக்கச்	ெசய் 	ெகாண் ந்த .

பார்வதி	கண்கைள	 ப்	ப த்தி ந்தாள்.	பழரசத் டன்	ெம வாகக்	கட் லின்
அ ேக	வந் 	நின்றாள்	பாரதி.

கண்	விழித்த	பார்வதி,	”பாவம்!	என்னால்	உங்க க்	ெகல்லாம்	சிரமம்...”

”பரீட்ைசெயல்லாம்	சரியாக	எ தியி க்கிறாயா,	பாரதி!	ராஜாைவ	எங்ேக
காேணாம்?”

“அவன்	எப்ப 	எ தியி க்கிறானாம்?”	என் 	ேகட்டாள்.

"இரண் 	ேப க் ேம	ேநற்ேறா 	பரீட்ைச	 ந் 	விட்ட .	நன்றாகேவ
எ தியி க்கிேறாம்...''	என்றாள்	பாரதி.

”ெராம்ப	சந்ேதாஷம்.	ராஜாைவ	இங்ேக	வரச்	ெசால் ...''

” ப்பிட் ங்களா	அத்ைத!''	என் 	ேகட் க்	ெகாண்ேட	வந் 	நின்றான்	ராஜா.

''பரீட்ைசயில்	எப்ப 	எ தியி க்கிறாய்	என் 	ேகட்கத்	தான்	 ப்பிட்ேடன்....	லீ
விட் 	விட்டார்கள்	அல்லவா?	இனிேமல்	உன்பா 	 ஷிதான்.	ஒ 	படம்	 டத்	தவற
மாட்டாய்!''	என்றாள்	பார்வதி.

"இல்ைல	அத்ைத!''	என் 	தைல	கவிழ்ந்தப ேய	கீேழ	இறங்கிச்	ெசன் 	விட்டான்
ராஜா.	அப்ேபா 	எதிரில்	வந்த	பாரதிையப்	பார்த் ,	அத்ைத	நல்ல	 ட்ேல
இ க்கிறாள்.	சினிமா க் ப்	ேபாக	'பர்மிஷன்'	வாங்கிவி ம்.	இ 	தான்	நல்ல
சமயம்.	இன் 	மாைல	 ன் 	மணிக் 	நான்	காேலஜிலி ந் 	வந் 	வி ேவன்.
எங்க	காேலஜுக் 	எதிரில்	காந்தி	மண்டபம்	இ க்கிற .	 	மணிக் 	நீ
அங்ேக	வந் வி ம்.	அதற் ப்	பக்கத்தில்	ெபரிய	கா 	இ க்கிற .	அந்தக்
காட் ல்	நிைறய	மான்கள்	இ க்கின்றன.	அந்த	இடத்ைதச்	சற் 	ேநரம்	 ற்றிப்
பார்த் விட் 	ஆறைர	மணி	ேஷா க் ப்	ேபாகலாம்.'	என்றான்.

"சினிமா க் ப்	ேபாவதாகச்	ெசான்னால்	பிரின்ஸிபால்	என்ைன	ெவளிேய
அ ப்பேவ	மாட்டாங்கேள!”



”சிேநகிதிகெளா 	ேபாவதாகச்	ெசால் .	சரிம்பாங்க...	பயித்தியமாயி க்கிறாேய!
இெதல்லாம்	 டவா	நான்	ெசால்லிக்	ெகா க்க ம்...?''

மணி	 ன்ற த்தேதா	இல்ைலேயா,	கல் ரிைய	விட் ப்	 றப்பட் 	விட்டான்	ராஜா.
காைர	எ த் க்ெகாண் 	ேநராகக்	காந்தி	மண்டபம்	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தான்.	ஆனால்
அங்ேக	பாரதிையக்	காணவில்ைல.	ஒ வைர ேம	காண	வில்ைல.	நல்ல	ெவயில்
ேநரமானதால்	நாைலந் 	காகங்கள்	-	கைரந் 	ெகாண் ந்தன.	ஐந் 	நிமிஷம்,
பத் 	நிமிஷம்,	பதிைனந் 	நிமிஷ ம்	கடந்தன.	வ கிற	ேபாகிற	வண் கைள
ெயல்லாம்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தான்	ராஜா.	பாரதி	வந்தபா ல்ைல.	கைடசியில்
சற் த்	 ரத்தில்	ஒ 	டாக்ஸி	வ வ 	ெதரிந்த .	பாரதி	அதில்
உட்கார்ந்தி ப்பைதக்	கண்ட ம்	ராஜாவின்	 கம்	மலர்ந்த .

”ெராம்ப	ேநரமாகக்	காத் க்	ெகாண் க்கிறீர்களா?”	என் 	சிரித்தப ேய
டாக்ஸிைய	விட் க்	கீேழ	இறங்கி	வந்தாள்	பாரதி.

அவ க்காகத்	தான்	காத் க்	ெகாண் ந்ததாகச்	ெசால்வ 	மதிப் க்	 ைற
என் 	எண்ணிய	ராஜா,	"இல்ைலேய;	நான்	இப்ேபா தான்	வந்ேதன்''	என்றான்,

"சரி,	மான்கள்	எங்ேக?	என் 	ேகட்டாள்	பாரதி.

"இப்பதாேன	ச ந்தைல	வந்தி க்கீங்க?	இனிேமல்	தான்	மான்க ம்	வ ம்.''

” ஷ்யந்த	மகாராஜாேவ!	எனக் 	உடேன	மான்கைளக்	காட்டப்	ேபாகிறீர்களா,
இல்ைலயா?”	சிரித் க்ெகாண்ேட	ேகட்டாள்	பாரதி.

"ஆமாம்;	வீட்ைட	விட் ப்	 றப்ப ம்ேபா 	பிரின்ஸி	பாலிடம்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளாமல்
தாேன	வந்தாய்?”

”அைத	உங்க க் 	யார்	ெசான்ன ?	

"உன்	தைல!''	

"என்	தைலயா?”	என் 	தன்	தைலையத்	ெதாட் ப்	பார்த்தாள்	பாரதி.	
”ஓேகா!	இந்த	மாதிரிக்	ெகாண்ைட	ேபாட் க்ெகாண் 	பிரின்ஸிபால்	எதிரில்
ேபாயி க்க	மாட்ேடன் தாேன	ேகட் ங்க?	பிரின்ஸிபால்	கிட்ேட	ெசால்லிட் த்தான்
வந்ேதன்.''



”அப்ப,	பிரின்ஸிபாலிடம்	ெசான்ன	பிற 	ெகாண்ைட	ேபாட் க்	ெகாண் ப்பாய்!”

"சரி,	காட் க் ப்	ேபாகலாம்	வாங்க.....”	

ராஜா	அவைளக்	கிண் 	எஸ்ேடட்	வனத் க் ள்	அைழத்	 ச்	ெசன்றான்.

”ெராம்ப	அழகாயி க்ேக	இந்த	இடம்”	என்றாள்	பாரதி.

''நீ	 ட	இன் 	ெராம்ப	அழகாயி க்ேக.	உன்ைன	இந்த	இடத்தில்	இப்ேபா 	ஒ
படம்	எ க்கப்	ேபாகிேறன்.	இந்தக்	கா 	ஓர்	ஆசிரமம்	மாதிரி	இ க்கிறதா?
பக்கத்திேல	மான்கள்	ேவ 	சஞ்சரிக்கிறதா?	நீ ம்	ரிஷி	 மாரி	மாதிரி
வந்தி க்கிறாயா?	இந்தச்	 ழ்நிைலயிேல	உன்ைனப்	படம்	எ த்தால்	அசல்
ச ந்தைல	மாதிரிேய	இ க் ம்!”

"ஏன்	ஒ 	சினிமாேவ	எ த் ங்கேளன்.....!”

"ஐேயா,	ேவண்டாம்;	 ராணிக்	பிச்சராயி ம்.	எ த்தால்	ேஸாஷல்	எ க்க ம்.''

"சரி	சரி,	ேபாட்ேடா	எ ங்க”.

ராஜா	காமிராைவ	எ த் ச்	சரி	ெசய் 	ெகாண்டான்.

”எங்ேக!	இப்ப க்	ெகாஞ்சம்	என்ைனப்	பா !	லிட் ல்	ஸ்ைமல்	!...	ெவரி	 ட்!	ஒன்,
,	த்ரீ!	தாங்க்ஸ்”	என்றான்	ராஜா.

”ஒ 	மாைனப்	பி த் 	வந்தால்	அேதா 	ேசர்ந் 	ஒ 	படம்	எ த் க்
ெகாள்ளலாம்...''	என்றாள்	பாரதி..

''நான்	ராமன்	இல்ைல.	மாைனத்	 ரத்திக்ெகாண் 	ேபாவதற் 	-	 ஷ்யந்தன்...!''
என் 	 றிச்	சிரித்தான்	ராஜா.

'இல்ைல'	என்றாள்	பாரதி.	

"ேவ 	யாராம்?''	என் 	ேகட்டான்	ராஜா.	

'' ஷ்யந்த	மகாராஜா!''	என் 	தி த்தினாள்	பாரதி!	



“ேநரமாகிற ,	 றப்படலாமா?''	ராஜா	ேகட்டான்.	

“எங்ேக	?”

“ைலப்ரரிக் ”

”அப் றம்?''	

“ஓட்ட க் .''

”அப் றம்?''	சினிமா க் !	இ வ ம்	காைர	ேநாக்கி	நடந்தனர்.	தி ெரன் 	பாரதி
"ஐேயா!''	என் 	 றிக்ெகாண்ேட	கீேழ	 னிந்தாள்.

”என்ன	பாரதி!''	பதறிப்	ேபானான்	ராஜா.	

"காலில்	 ள்	ைதத் விட்ட .''	

ராஜா	ெம வாக	அவள்	வல 	காைலத்	 க்கி	அ கி	லி ந்த	ஒ 	ெபரிய	கல்	மீ
ைவத்தான்.	பிற 	அவள்	காலிலி ந்த	 ள்ைள	அப் றப்ப த்தினான்.	 ள்ைள
எ த் 	இடத்திலி ந் 	ரத்தம்	ெப கிய .	உடேன	அவன்	தன்	ைகக் ட்ைடயால்
அவள்	காலில்	ஒ 	கட் ப்	ேபாட் 	அவள்	ைகையப்	பி த் க்	கா க் 	அைழத் ச்
ெசன்றான்.	ேபா ம்	ேபா 	"அன் 	ஹாஸ்டலில்	ஆணி	அ க் ம்ேபா 	பாணிக்
கிரகணம்	ஆயிற் .	இன் 	வல 	காைலத்	 க்கி	அம்மிக்	கல்லில்	ைவத்தாயிற் '
என் 	சிரித்தான்	ராஜா.	அைதக்	ேகட் ப்	பாரதி ம்	சிரித் விட்டாள்!
---------------	
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"அ த்தாற்ேபால்	எங்ேக	ேபாகலாம்?''	என் 	ேகட்டாள்	பாரதி.

”ெசார்க்கத் க் ...''	என்றான்	ராஜா.	

“அந்த	' ட்' க் 	நம்ம	வண் க் 	பர்மிட்	இல்லீங்க!.......”	என்றான்	டாக்ஸி
ைரவர்	சிரித் க்ெகாண்ேட.

ராஜா ம்	பாரதி ம்	சிரித் 	விட்டனர்.

” ைரவர்!	நீங்க	ெராம்பத்	தமாஷாகப்	ேபசறீங்கேள!	சில	டாக்ஸி	 ைரவ ங்க
ஞ்சிைய	'உம்'	ெமன் 	ைவத் க்	கிட் ப்பாங்க.	அவங்கைளக்	கண்டால்

எனக் ப்	பி க்கேவ	பி க்கா ...''	என்றான்	ராஜா.

”எப்ப ம்	சந்ேதாஷமா	இ க்கத்	ெதரிய ங்க.	எந்த	ேநர ம்	கவைலப்
பட் க்கிட் 	இறக்கிறவங்கைள	வாழத்	ெதரியாதவங்கன் தான்	ெசால்ல ம்...''
என்றான்	 ைரவர்.

''பேல,	பேல!	நீ	என்	கட்சி!''	என்றான்	ராஜா.

”எந்தப்	பக்கம்	ேபாக ங்க?...	 ைரவர்	ேகட்டான்.	

”ம ன்ட்	ேரா 	பக்கம்	தான்..."

"ஆறைர	மணிக் த்தாேன	சினிமா?	இன் ம்	ெராம்ப	ேநரம்	இ க் ேத!''	என்றாள்
பாரதி.

"அத்ைத	ைலப்ரரியிலி ந் 	 த்தகம்	வாங்கி	வரச்	ெசால்லியி க்காங்க.	அங்ேக
அைர	மணி	ேநரம்.	அப் றம்	ஓட்டல்ேல	 க்கால்	மணி	ேநரம்...	ஆமாம்;	நீ	அத்ைத
கிட்ேட	சினிமா க் ப்	ேபாறதாச்	ெசால்லிட் 	வந்தாயா?....”

"...ம்.....”

"அத்ைத	என்ன	ெசான்னாங்க?....''



''யாேரா 	சினிமா க் ப்	ேபாகப்	ேபாகிறாய்	என் 	ேகட்டாங்க...	சிேநகிதிகேளா
ேபாகப்	ேபாறதாச்	ெசான்	ேனன்.	'சரி'ன் ட்டாங்க...”

“நான்	ெசால்லைலயா?	இன்ைறக் 	அத்ைத	நல்ல	 ட்ேல	இ க்காங்க.	நீ	ேபாய்க்
ேக .	உடேன	பர்மிஷன்	ெகா த் வாங்கன் ...''

"ஆமாம்;	நீங்க	இன்ைறக் 	ேலட்டாக	வீட் க் 	வந்தால்	பிரின்ஸிபால்,	எங்ேக
ேபாயி ந்ேதன் 	ேகட்பாங்கேள!....?

”ேகட்கட் ேம...''	

"நீங்க	என்ன	பதில்	ெசால் வீங்க?''

”எங்க	கல் ரியிேல	இன்ைறக் 	ஆண் 	விழான் 	ஒ 	' ப்'	அ ச் ட்ேறன்....”
”என்ைன	மட் ம்	சினிமா க் ப்	ேபாறதாக	நிஜம்	ெசால்லச்	ெசால்லிவிட் 	நீங்க
ெபாய்	ேபசலாமா?”	என் 	ேகட்டாள்	பாரதி.

''இ 	ெபாய்	இல்ைல,பாரதி!	

'பின்	என்னவாம்?’

” !”

' க் ம்	ெபாய்க் ம்	என்ன	வித்தியாசம்!''

'' கிேல	பிறத்தியா க் த்	தீங் 	கிைடயா .....	ெபாய்யிேல	அ 	உண் ...''

''அப்ப ன்னா	நான்	சிேநகிதிகேளா 	சினிமா க் ப்	ேபாறதாச்	ெசான்ன
ெபாய்தாேன?”

''இல்ைல	;	 ...”

''எனக்ெகன்னேவா	பயமாயி க் ...	நாம்	ெரண் 	ேப ம்	ேசர்ந் கிட் ச்
சினிமா க் ப்	ேபாயி க்ேகாம் 	பிரின்ஸிபா க் த்	ெதரிஞ் தானா?....''

"ஒண் ம்	ெசால்ல	மாட்டாங்க.	நீ	தான்	பர்மிஷன்	வாங்கியி க்கிேய!”



"நீங்க	வாங்கைலேய!”

''நான்	சினிமா க் ப்	ேபாகைலேய.	கல் ரி	ஆண் 	விழாவில்	இ ந்தல்லவா
வர்ேறன்.	அதனாேல	ேலட்!”

" த்தப்	ெபாய்!”

"ம ப ம்	பார்த்தாயா!	 ன் 	ெசால் !”

"எல்பின்ஸ்ட க் ப்	ேபாறீங்களா?'	 ைரவர்	ேகட்டான்.

'' தல்ேல	ைலப்ரரிக் ப்	ேபா.	அேதா	ெதரி 	பார்	!	அந்தக்	கட்டடத் க்
ன்னாேல	நி த் ...''	என்றான்	ராஜா.

டாக்ஸி	அங்ேக	ேபாய்	நின்ற ம்	ராஜா ம்	பாரதி ம்	இறங்கி	ைலப்ரரிக் ள்
ெசன்றனர்..

''என்ைன	அ ப்பி ங்க	ஸார்!	ெவயிட் ங்ேல	ேபாடாதீங்க.	சம்பாதிக்கிற	ேநரம்"
என்றான்	 ைரவர்.

''அ ம்	சரிதான்!''	என் 	 றிய	ராஜா,	அவ க் 	மீட்ட க் 	ேமல்
அதிகப்ப யாகேவ	ஒ 	 பாய்	ெகா த்	த ப்பினான்.

''ெராம்ப	சந்ேதாஷங்கள்”	என் 	 றிச்	ெசன்றான்	 ைரவர்.

அைர	மணி	ேநரம்	கழித் 	ராஜா ம்	பாரதி ம்	ெவளிேய	வந் 	டாக்ஸிக்காகக்
காத்தி ந்தேபா 	அேத	டாக்ஸி	அ கில்	வந் 	நின்ற ம்	பாரதிக் 	மகிழ்ச்சி
தாங்க	வில்ைல.

''நீேய	வந் 	விட்டாயா?''	என்றான்	ராஜா.

”ஆமாங்க.	இ க் ள்ேள	மாம்பலத் க் 	ஒ 	சவாரி	கிைடச் .	ேபாயிட்
வந்ேதன்.	ஏறிக் ங்க....	ஓட்ட க்	 த்தாேன?....''

"ஆமாம்...''



”எந்த	ஓட்ட க் 	?'	என் 	ேகட்டான்	டாக்ஸி	 ைரவர்.

” ன்ெனா 	நாள்	திறந்த	ெவளி	மா யில்	சாப்பிட்ேடாேம.-அந்த	ஓட்ட் க்ேக
ேபாகலாம்”	என்றாள்	பாரதி.

டாக்ஸிைய	அந்த	ஓட்ட க் 	விடச்	ெசான்னான்	ராஜா.

”பக்கத்திேல	தான்	சினிமா.	நாங்கள்	நடந்ேத	ேபாய்	வி கிேறாம்.	நீ	காத்தி க்க
ேவண்டாம்”	என் 	 றிய	ராஜா,	 ைரவரிடம்	பணத்ைதக்	ெகா த்த ப்பினான்.
பிற 	இ வ ம்	அந்த	ஓட்ட க் ச்	ெசன் 	திறந்த	ெவளி	மா க் ப்	ேபாய்	ஒ
ைலயில்	ேபாடப்பட் ந்த	வட்ட	ேமைஜக் 	 ன்னால்	உட்கார்ந் 	ெகாண்டனர்.

"என்ன	சாப்பிடறீங்க?''	என் 	ேகட் க்ெகாண்ேட	வந்தான்	ஸர்வர்.

அவனிடம்	இரண் 	மசாலா	ேதாைசக் 	ஆர்டர்	ெகா த்தான்	ராஜா.

”எனக் 	மசாலா	ேதாைச	பி க் ம் 	உங்க க் 	எப்ப த்	ெதரி ம்"	என்
ேகட்டாள்	பாரதி.

"எனக் த்	ெதரியா ;	மசாலா	ேதாைசக் ச்	ெசான்னால்	அ 	வ கிற	வைரக் ம்
ெகாஞ்சம்	ெபா 	ேபா ேம	என்பதற்காகச்	ெசான்ேனன்...''	என்றான்	ராஜா.

பாரதி	சிரித் க்ெகாண்ேட	அந்த	ைலப்ரரி	 த்தகத்ைத	எ த் ப்	 ரட் னாள்.

''மசாலா	ேதாைச	வ வதற் ள்	நீ	இைதப்	ப த்ேத	 த் விடலாம்”	என்றான்
ராஜா.

''ெராம்ப	ட்ைர	ஸப்ெஜக்ட்!	பிலாஸபி	இைதப்	ேபாய்	வாங்கி	வந்தீர்கேள!'	என்றாள்
பாரதி.

”இ 	உனக்கல்ல;	அத்ைதக் .	இந்த	மாதிரி	ட்ைர	ஸப்ெஜக்ட்தான்	அவங்க க் ப்
பி க் ம்...''

சற் 	ேநரத் க்ெகல்லாம்	மசாலா	ேதாைச	இரண்ைடக்	ெகாண் 	வந் 	ைவத்தான்
ஸர்வர்.	பாரதி	ேதாைசயின்	 கலான	பாகங்கைள	மட் ம்	எ த் ச்	சாப்பிடத்
ெதாடங்கினாள்.



''மசாலா	ேதாைசையக்	கண் பி த்தாேன	அவ க் 	ஒ 	சிைல	கட் 	ைவக்க
ேவண் ம்...'	என்றான்	ராஜா.

"ஐஸ்க்ரீம்	கண் பி த்தவ க் ம்	தான்”	என்றான்	பாரதி.

"இப்ேபா 	ஐஸ்க்ரீம்	ேவ ம்	என்பைதச்	ெசால்லாமல்	ெசால்கிறாயா?''	என்
ேகட் விட் ச்	சிரித்தான்	ராஜா.

"இல்ைல,	இல்ைல''	என்றாள்	பாரதி.
ஸர்வைரக	 ப்பி வதற்காக	ராஜா	தி ம்பிப்	பார்த்த	ேபா 	ேவெறா 	 ைலயில்
அவ ைடய	காேலஜ்	பிரின்ஸி	பால்	உட்கார்ந்தி ப்பைதக்	கண் 	தி க்கிட்டான்.
அவன்	'தி தி ெவன் 	விழிப்பைதக்	கண்ட	பாரதி,	''ஏன்	ராஜா!	ஏன்	இப்ப
இஞ்சி	தின்ற	மாதிரி	விழிக்கிறீங்க...?''	என் 	ேகட்டாள்.

''நிஜமாகேவ	இந்த	மசாலாவிேல	இ ந்த	ஓர்	இஞ்சித்	 ண்ைடத்	தின் 	விட்ேடன்.
அ தான்...''	என் 	 றி	ம ப்பினான்	ராஜா.

"ெபாய்,	ெபாய்!	எைதேயா	என்னிடம்	ெசால்லாமல்	மைறக்கப்	பார்க்கிறீங்க...''

"எங்க	பிரின்ஸிபால்	வந்தி க்கா .	நாம	ெரண் 	ேப ம்	அவர்	பாக்கற க் 	 ந்தி
எ ந் 	ேபாயிட ம்...''

''அவர்	சினிமா க் ம்	வந் 	ேசர்ந்தால்?...”

''வர	மாட்டார்.	சினிமான்னா	அவ க் ப்	பி க்கா ...''

அ த்த	நிமிடம்	இ வ ம்	அந்த	இடத்ைதவிட் ப்	 றப்பட் 	விட்டனர்.

''இன் ம்	ஆ 	மாத	காலத் க் ப்	 ரண	ஓய் 	எ த் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்.
காைலயி ம்	மாைலயி ம்	சற் 	ேநரம்	ேதாட்டத் க் ள்	உலா ம்	ேநரம்	தவிர,
ெவளியில்	எங் ேம	ெசல்லக் டா ''	என் 	கண் ப்பான	உத்தர 	ேபாட் ந்தாள்
டாக்டரம்மாள்.

அைறக் ள்ளாகேவ	கட் ப்பட் க்	கிடக் ம்	ெகா ைமையப்	பார்வதியால்
தாங்கிக்ெகாள்ள	 யவில்ைல.	கல் ரிக் ப்	ேபாகாமல்,	கல் ரிையக்
காணாமல்,	கல் ரி	மாணவிக டன்	ேபசாமல்,	கல் ரியில்	தன் ைடய
கடைமகைள	நிைறேவற்றாமல்	இ ப்பைத	அவளால்	ெபா த் க்	ெகாள்ளேவ



யவில்ைல.
அந்தக்	கல் ரியிேலேய	ப த் ,	அங்ேகேய	உத்தி	ேயாகத்தில்	அமர்ந் ,
அங்ேகேய	 ெராபஸராகி,	கைடசியில்	அந்தக்	கல் ரிக்ேக	பிரின்ஸிபா ம்
ஆகிவிட்டாள்	அவள்.	ப த்த	காலத்தில்	 ைர	ேவய்ந்த	சி 	சி 	ெஷட் கேள
வ ப்பைறகளாக	இ ந்தன.	இப்ேபா 	அந்தப்	பைழய	ேதாற்றேம	அ ேயா 	மாறிப்
திய	 திய	கட்டடங்களாக	உயர்ந் 	நிற்கின்றன.	அந்தக்	கட்டடத்தின்	ஒவ்ெவா
ெசங்கல் ம்,	அவ ைடய	 யற்சிக் ம்	உைழப்பிற் ம்	ஊக்கத் க் ம்	சான்
றிக்	ெகாண் க்கின்றன.

றத்	ேதாற்றத்தில்	மட் ம்	அந்தக்	கல் ரிக் க்	கவர்ச்சி	ேத த்	தரவில்ைல
அவள்.	அங்ேக	ப த் த்	ேதறிய	மாணவிகளில்	ெப ம்பாேலார்	இன் 	பல்ேவ
ைறகளில்	 க டன்	விளங்கி	வ கின்றனர்.	பண் க் ம்,	ஒழக்கத் க்	 ம்

உைறவிடமாகத்	திக ம்	அந்தக்	கல் ரிைய	அவள்	ஒ 	ெதய்வத்
தி க்ேகாயிலாகேவ	ேபாற்றி	நடத்தி	வ கிறாள்.	மற்ற	கல் ரித்	தைலவர்கள்
பார்வதியிடம்	மிக்க	மதிப் ம்	மரியாைத ம்	ெகாண் 	ஒ வித	அச்சத் டேனேய
பழகி	வந்தனர்.

பார்வதியின்	உடல்	நிைலையப்பற்றி	விசாரித் விட் ப்	ேபாக	இந்தியாவின்	பல்ேவ
பாகங்களிலி ந் ம்	தின ம்	பலேபர்	வந் 	ேபாய்க்ெகாண் ந்தனர்.	கல்வித்
ைறயில்	 கழ்ெபற்ற	நி ணர்கள்,	ஆராய்ச்சியாளர்கள்,	ேவதாந்திகள்,	டாக்டர்

பட்டம்	ெபற்ற	அறிவாளிகள்,	பைழய	மாண	வர்கள்,	இதரக்	கல் ரித்	தைலவர்கள்
எல்ேலா ேம	வந்தனர்.

நம்	நாட் க்ேகற்ற	வைகயில்	கல்வித்	 ைறயில்	ெசய்ய	ேவண் ய	சீர்தி த்தங்கள்
பற்றிப்	பார்வதி	அவர்களிடம்	விவாதித்தாள்.	அவ ைடய	ேபச்ைசக்	ேகட்ட	பிற ,
அவர்	க க் ப்	பார்வதியிடமி ந்த	மதிப் ப்	பன்மடங்காக	உயர்ந்த .

அன் ,	கார்ேனஷன்	கல் ரி	பிரின்ஸிபால்	ேவதாந்தம்	வந்தி ந்தார்.	 ய
தமிழிேலேய	அவ டன்	நீண்ட	ேநரம்	ேபசிக்	ெகாண் ந்த	பார்வதி,	அவர்
றப்ப ம்	ேநரத்தில்	ஞாபகமாக,	"மீனா	-	ேகாபாலன்	நட் 	இப்ேபா 	எந்த	மட் ல்
இ க்கிற ?'	என் 	ேகட்டாள்.

ேவதாந்தம்	சிரித் க்	ெகாண்ேட,	"நல்ல	 ைறயில்	வளர்ந் 	ெகாண் க்கிற .
தாங்கள்	 ட	மீனாவின்	தந்ைதக் க்	க தம்	எ தியி ந்தீர்களாம்.	அவ ைடய
தந்ைத	என்ைனக்	காண	வந்தி ந்தேபா 	 றினார்.	ேகாபாலைனப்பற்றி	எல்லா
விவரங்கைள ம்	விசாரித் த்	ெதரிந் ெகாண் ,	அவைன ம்	ேநரில்
பார்த் விட் ப்	ேபாயி க்கிறார்.	அேநகமாகத்	தி மணத் க் 	ஏற்பாடானா ம்



வியப்பதற்கில்ைல''	என்றார்.

அவர்கள்	இ வ க் ம்	என்	மனப் ர்வமான	ஆசிகள்)	என் 	மகிழ்ச்சி	ெபாங்கக்
றினாள்	பார்வதி.

இர 	மணி	ஒன்பதைர	இ க்கலாம்.	பார்வதி	கண்கைள	 யப ேய
எண்ணமிட் க்	ெகாண் ந்தாள்.	அப்ேபா 	வாசலில்	கார்	வந் 	நிற் ம்	சத்தம்
ேகட்ட .	"ஒ ேவைள	ேச பதியாயி க் ேமா?"	என் 	ேயாசித்தாள்.

ஞானத்ைத	அைழத் 	"வாசலில்	கார்	சத்தம்	ேகட்டேத,	யார்	வ கிறார்கள்	என்
பார்''	என்றாள்.

"பாரதி..."	என்றாள்	ஞானம்.

"ராஜா	இன் ம்	வரவில்ைலயா?	"	பார்வதி	ேகட்டாள்.	

"இன் ம்	இல்ைல...''

"சரி;	சாப்பிட் 	 ந்த ம்	பாரதிைய	இங்ேக	வரச்	ெசால்!"	என் 	 றி
அ ப்பினாள்	பார்வதி.

தலில்	பாரதிைய	டாக்ஸியில்	ெகாண் வந் 	விட்ட	ராஜா	பத் 	நிமிடம்	கழித்
அேத	டாக்ஸியில்	வந் 	இறங்கினான்.

அவன்	வந் 	இறங்கியேபா ம்	கார்	சத்தம்	ேகட்கேவ,	”ராஜாவாகத்தான்
இ க்கேவண் ம்”	என்பைதப்	பார்வதி	எளிதில்	ஊகித் க்ெகாண்டாள்.

பாரதி	சாப்பாட்ைட	 த் க்	ெகாண் 	ஹார்லிக்	ஸ்டன்	பரம	சா வாக	மா க் ச்
ெசன்றாள்.	பாரதிையக்	கண்ட	பிரின்ஸிபால்	”என்ன	பாரதி!	சினிமா	நன்றா
யி ந்ததா?	என்ன	படம்	யாெரல்லாம்	ேபாயி ந்தீங்க?”	என் 	அன்ேபா
விசாரித்தாள்.

"இங்கிலீஷ்	பிக்சர்	ேமடம்!	அன்னாகரீனா!.”	என்றாள்	பாரதி.

”டால்ஸ்டாய்	எ தின .	ெராம்ப	நல்ல	கைதயாச்ேச!	லவ்	ஸ்ேடாரிதான்...	ஆமாம்...
ராஜா	வந் 	விட்டானா?''



”இப்பத்தான்	வந்தி க்கிறார்...''	

''அவைனக்	 ப்பி 	இங்ேக...”

” ப்பிட் ங்களா	அத்ைத!''	என் 	இைறந் 	சத்த	மிட்டப ேய	மா ப்ப கள்	அதிர
ஏறி	வந்தான்	ராஜா.

தான்	எ ேம	தவ 	ெசய்யாதவன்	ேபால்	காட் க்	ெகாள்ள	ேவண் ெமன்பதற்-
காகேவ	அவசியமின்றி	உரத் ச்	சத்தமிட் க்	ெகாண் 	வந்தான்	அவன்.

"ஏண்டா	இவ்வள 	ேநரம்	உனக் ?''

”இன்ைறக் 	எங்க	காேலஜிேல	ஆண் 	விழா	அதனாேல	ேலட்”	என் 	ெபாய்
ெசான்னான்	ராஜா.	இல்ைல;	 கினான்.

”ஓேகா!	ஆண் 	விழாவா?	ெராம்ப	ேஜாராக	நடந்	தி க் ேம!	உ	பார்ட் 	உண்டா?
பிரின்ஸிபால்	என்ன	ேபசினார்?”

"ஆமாம்;	ெராம்ப	கிராண்ட்!	பிரின்ஸிபால்	ெராம்ப	நல்லாப்	ேபசினா ...''	என்
ெபாய்	ெசான்னான்	ராஜா.	இல்ைல;	 கினான்.

”அப் றம்	 	பார்ட் யிேல	என்னடா	ஐட்டம்?”

"...ம்....	மசாலா	ேதாைச!....”

"என்னடா	உள கிறாய்?...	 	பார்ட் யிேல	மசாலா	ேதாைசயா?”

"ஆமாம்,	அத்ைத!	மாணவர்கள்	எல்ேலா ம்	ேசர்ந் 	ேகட் க்	ெகாண்ேடாம்,
மசாலா	ேதாைச	ேவண் ம்	என் ...''	என் 	ெபாய்	ெசான்னான்	ராஜா.	இல்ைல;

கினான்.

''சரி;	ைலப்ரரியிலி ந் 	 த்தகங்கள்	வாங்கி	வரச்	ெசான்ேன,	வாங்கி	வந்தாயா?”

''ஓ!'	என் 	 றிய	ராஜா,	ைலப்ரரிப்	 த்தகங்கைள	எ த் 	அத்ைதயிடம்	ெகா க்க
வந்தான்.	அப்ேபா 	அந்தப்	 த்தகம்	ஒன்றிலி ந் 	இரண் 	சினிமா	 க்ெகட்
கள்	கீேழ	உதிர்ந்தன.



''இெதன்னடா	சினிமா	 க்ெகட்?”

''யாேரா	இ க் 	 ன்னாேல	இந்தப்	 த்தகத்ைத	ைலப்ரரியிலி ந் 	வாங்கிக்
ெகாண் 	ேபானவங்க	சினிமா க் ப்	ேபாயி ப்பாங்க.	அவங்க	இந்தப்
த்தகத்திேல	அந்த	 க்ெகட் கைள	ைவத்தி ப்பாங்க"	என்றான்	ராஜா.

பார்வதிக் 	எல்லாம்	 ரிந் 	விட்ட .	அவள்	 ன் வேலா 	அவைன	ஏற	இறங்கப்
பார்த்தாள்.	அந்தப்	பார்ைவயி ம்	சிரிப்பி ம்	''ஏன்	ெபாய்	ெசால்கிறாய்?"	என்ற
ேகள்வி	ெபாதிந் 	கிடந்த .

"ராஜா!	உங்க	கல் ரிப்	பிரின்ஸிபா க் த்	 ளிக் ட	கடைம ணர்ச்சி	என்பைத
கிைடயா ?”

''ஏன்	அத்ைத	அப்ப ச்	ெசால்றீங்க.	அவர்	எதிேல ம்	ெராம்ப	கெரக்ட்	ஆச்ேச!''

''இல்ேல...	கல் ரியிேல	ஆண் 	விழா	நடக்கிறேபா 	அங்ேக	இல்லாமல்,
என்ைனப்	பார்க்க	வந் 	விட்டாேர.	இன் 	மாைல	இங்ேக	வந் 	ெவ 	ேநரம்	ேபசிக்
ெகாண் ந்தாேர!''	என்றாள்	பார்வதி.

”அடப்பாவி	ம ஷா!	இங்ேக ம்	வந் 	விட்டாரா?''	என் 	எண்ணிக்ெகாண்ட	ராஜா,
இஞ்சி	தின்ற	மாதிரித்	தி தி ெவன	விழித்தான்.
---------------		
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பார்வதி	எதிரில்	அச 	வழிய	நின் 	ெகாண் ந்த	ராஜா,	’தான்	 றிய
ெபாய்கைளெயல்லாம்	அத்ைத	 ரிந் 	ெகாண் 	விட்டாேள!	இனிேமல்	ஒ ேவைள
என்ைன ம்,	பாரதிைய ம்	ெவளிேய	ெசல்ல	அ மதிக்கேவ	மாட்டாேளா?'	என்
எண்ணமிட்டான்.

"ேபாடா!	ேபாய்ச்	சாப்பி ;	மணி	பத்தைர	ஆகப்	ேபாகிற .	பாவம்!	உனக்காக
ஞான ம்,	காமாட்சி	அம்மா ம்	எத்தைன	ேநரமாகக்
காத் க்ெகாண் க்கிறார்கள்,	பார்	!	இனிேமல்	சினிமா க் ப்
ேபாவதாயி ந்தால்	என்னிடம்	ெசால்லிவிட் ப்	ேபாக	ேவண் ம்,	ெதரிந்ததா?
சினிமாேவ	பார்க்கக் டா 	என்கிற	கட்சிையச்	ேசர்ந்தவளல்ல	நான்.”

''மக்களின்	உள்ளத்தில்	ஒ க்கத்ைத ம்,	பண்ைப ம்	வளர்ப்பதற் ப்	பயன்ப த்த
ேவண் ய	அந்தச்	சாதனம்,	ெப ம்பா ம்	ேநர்மாறான	 ைறயிேலேய	உபேயாகப்
ப த்தப்ப கிற .	அதனால்தான்	சினிமாைவ	நான்	ெவ க்	கிேறன்.	நல்ல
படங்கள்	பார்ப்பைத	நான்	எப்ேபா ேம	ஆட்ேசபித்ததில்ைல.	ராஜா!....	எனக்
இரண்ேட	இரண் 	கண்கள்	தான்	உண் .	அைவ	என்ன	ெதரி மா?	ஒன்
சாரதாமணிக்	கல் ரி	;	இன்ெனான் 	நீ!	என் ைடய	கண்களில்	ஒன் 	என்
கண்ெணதிரிேலேய	ெகட் ப்	ேபாவைத	நான்	பார்த் க்ெகாண் 	 ம்மா	இ க்க

மா?	நீ	சி 	 ழந்ைதயா-யி ந்தேபாேத	உன்	தாயார்	உன்ைனப்	பிரிந்
ெசன் 	விட்டாள்.	அன் 	 தல்	உன்ைன	ஆைச	ேயா ,	பாசத்ேதா 	வளர்த்
வ கிேறன்.	வ ங்காலத்	தில்	நீ	எப்ப ெயல்லாம்	வாழேவண் ம்	என் 	திட்டம்
ேபாட் 	ைவத்தி க்கிேறன்.''

"ஏன்	அத்ைத	வ த்தப்படறீங்க?	நான்	இப்ப	என்ன	ெசய் ட்ேடன்?...
சினிமா க் ப்	ேபாகக்	 டா ங்கறீங்க.	அவ்வள தாேன!	இனிேம	ேபாகல்ேல!
அப்ப ப்	ேபானா ம்	உங்ககிட்ட	பர்மிஷன்	வாங்காமல்	ேபாவதில்ைல.	சரி	தாேன!”

“ெராம்ப	சரி;	சாப்பி 	ேபா.........”

''எனக் ப்	பசிேய	இல்ைல	அத்ைத	!''	

''எப்ப ப்	பசிக் ம்?	 	பார்ட் யிேல	மசாலா	ேதாைச	சாப்பிட் க்கிேய!''	என்
சிரித்தாள்	பார்வதி.



”ேகலி	ெசய்யாதீங்க	அத்ைத	!...'	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட	ராஜா	கீேழ	இறங்கிச்
ெசன்றான்.	’ஒ 	மட் ல்	அத்ைதயிடம்	தப்பிேனாம்'	என்ற	உற்சாகத்தில்	ேபா ம்
ேபாேத	சினிமாப்	பாட் 	ஒன்ைற	நீட் 	 ழக்கிச்	சீட் 	ய த் க்	ெகாண்
ேபானான்!

”பாரதி	!	நீ	சாப்பிட்டாயிற் 	அல்லவா?	இப்ப 	என்	பக்கத்திேலேய
ப த் க்ெகாள்...''	என் 	பிரின்ஸிபால்	 றிய ம்	பாரதி,	அதிக	ெவளிச்சமின்றிக்

ைமயாக	ஒளி	வீ ம்	நீலவிளக்ைகத்	தவிர,	மற்ற	விளக் கைள	அைணத்
விட் ப்	ப த் க்	ெகாண்டாள்.

மணி	பதிெனான் க் 	ேமல்	ஆகி ம்	பார்வதிக் த்	 க்கேம	வரவில்ைல
சந்த கள்	 ைறயக்	 ைறய,	ஊர்	அடங்கி	உறக்கத்தில்	ஆழ்ந் 	ெகாண் ந்த .
எங்ேகா	ெதாைலவில்	ெசல் ம்	கார்களின்	ஹாரன்	ஒலி	மட் ம்	அவ்வப்ேபா
ேகட் க்	ெகாண் ந்தன	அவ க் .

அவர்	இப்ேபாெதல்லாம்	 ன்ேபால்	இங்ேக	வ வதில்ைலேய,	ஏன்?	ஒ 	ேவைள
அவர்	ெகாண் வந்த	மா ளம்	பழங்கைள	நான்	ஆர்வத் டன்	ஏற் க்
ெகாள்ளவில்ைல	என்பதாேலா?	இ க்கா ;	அவர்	தம் ைடய	ைகயால்	எ த் க்
ெகா த்தைத	நான்	என்	ைக	நீட் 	வாங்கிச்	சாப்பிட்ேடேன!	அவ க்
எத்தைனேயா	அ வல்கள்!	எவ்வளேவா	காரியங்கள்.	அவற் க்கிைடயில்	என்ைன
வந் காண	அவகாசம்	சிறிதாவ 	ேவண்டாமா?...	ஒ 	ேவைள	உண்ைமயிேலேய
என்	மீ 	அவ க் 	அன்ேபதான்	இல்ைலேயா?	ேச!	ஒ 	நா ம்	அப்ப 	இ க்கா .
என்மீ 	அவ க் 	அன் 	இல்ைலெயன்றால்	தம் ைடய	தங்ைக	காமாட்சி
அம்மாள்,	மகள்	பாரதி	இரண் 	ேபைர ம்	இங்ேக	ெகாண் வந் 	விட் ப்பாரா?
காமாட்சி	 ட	அ க்க 	ெசால் வாேள,	உங்கைளப்	பற்றிப்	ேபசத்
ெதாடங்கிவிட்டால்	மட் ம்	ஓயாமல்	ேபசிக்	ெகாண் ப்பார்''	என் ...	அன் ம்
அக்கைற ம்	இல்ைலெயன்றால்	அப்ப 	ஓயாமல்	ேப வாரா?	டாக்டரம்மாளிடம்	என்
ேதகநிைல	பற்றி	அ க்க 	விசாரித் க்	ெகாண் க்கிறாராேம!	எனக் 	உடல்	நலம்
சரியில்ைல	என்பதற்காகத்	தம் ைடய	ெவளி ர்ப்	பயணங்கைள	ெயல்லாம்
தள்ளிப்	ேபாட் க்	ெகாண் க்கிறாராேம!	இங்ேக	வராமலி ப்பதற்
எத்தைனேயா	காரணங்கள்	இ க்கலாம்.	அவற்ைற-ெயல்லாம்	அவர்	 ற

யாமலி க்கலாம்.'

பார்வதி	 ரண் 	ப த் க்	ெகாண்டாள்.

”ேச பதிைய	மறந் 	வி வதற் ,	என்	உள்ளத்தில்	 ந் 	ேவ ன்றிவிட்ட	அந்த



எண்ணத்ைத	அப் றப்	ப த் வதற் 	வழிேய	கிைடயாதா?	இப்ப ேய,மனத்திற்
ள்ளாகேவ	மைறத் 	ைவத் 	அவர்	நிைனவாகேவ	அவர்	கவைலயாகேவ,

ப த்த	ப க்ைகயாகேவ	இ ந் ,	ஒ 	நாள்	மைறந் 	ேபாக	ேவண் ய தானா?
இந்த	எண்ணம்	என் ள்ேளேய	அழிந் 	ேபாக	ேவண் ய 	தானா?	நான்	ஏன்
அழிய	ேவண் ம்?	என்ைன	அ 	அ வாக	அரித் க்	ெகாண் க்	 ம்	இந்த
எண்ணத்ைத,	நான்	அழியாமேலேய	அழித் 	வி கிேறன்.	அவ ைடய	உள்ளத்தில்
அந்த	எண்ணமி ந்தா	 ம்	நாைளேயா 	ழித் 	வி கிேறன்.	அப் றம்	நா ம்
அவ ம்	நிம்மதியாக	வாழலாம்.	எங்கள்	வாழ்க்ைக	மகிழ்ச்சி	நிரம்பியதாக
இ க் ம்”	பார்வதியின்	உள்ளத்தில்	ஒ 	திடமான	 	ஏற்பட் விட்ட .	நீண்ட
காலமாக	அரித் க்	ெகாண் ந்த	ேவதைன	அந்த	விநா ேயா 	தீர்ந்
ேபாயிற் .	மி ந்த	நிம்மதி டன்	ஒ 	ெப ச் 	விட்டாள்	அவள்.

க காரத்தில்	மணி	பதிெனான்றைர	அ த்த .	

''இப்ேபா 	அைமதியாகத்	 ங்கப்	ேபாகிேறன்''	என் 	தனக் த்தாேன	எண்ணிக்
ெகாண்டவளாய்க்	கண்கைள	 த்	 ங் வதற் ப்	பிரயத்தனப்பட்டாள்.
என் மில்லாத	நிம்மதி	காரணமாக,	உள்ளத்தில்	வியாபித்தி ந்த	மகிழ்ச்சி
காரணமாக	உணர்ச்சி	பரவசமாகியி ந்த	பார்	வதிக் த்	 க்கேம	வரவில்ைல.

தி ெரன் ,	கீேழ,	காமாட்சி	யா டேனா	ெமல்லிய	 ரலில்	இரகசியமாகப்	ேபசிக்
ெகாண் ப்ப 	பார்வதி	யின்	காதில்	வி ந்த .

இன்ெனா 	 ரல்	யா ைடய 	என்பைத	அறிந் 	ெகாள் ம்	ஆவலில்	அவள்
உற் க்	கவனித்தாள்.	அவள்	ஊகித்தப 	அ 	ேச பதியின்	 ரேலதான்!
அவ க் 	வியப் த்	தாங்கவில்ைல.

மா ப்	ப களில்	யாேரா	ஏறி	வ ம்	ஒைச	ேகட்கேவ,	பார்வதி	கண்கைள	 க்-
ெகாண் 	 ங் வ 	ேபால்	ப த்தி ந்தாள்.

அைறக் 	ெவளிேய	வந் 	நின்ற	ேச பதி ம்	காமாட்சி ம்	ஜன்னலி ேட
நிழ வமாகத்	ெதரிந்தனர்.

நீல	விளக்கின்	ேலசான	ஒளியில்	ெதரிந்த	பார்வதியின்	 கத்ைதேய	சற் 	ேநரம்
கண்	ெகாட்டாமல்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்	ேச பதி.

”எ ப்பட் மா,	அண்ணா	?...”	காமாட்சி	ேகட்டாள்.	



"ேவண்டாம்;	நான்	இங் 	வந் 	ேபாவேத	அவ க் த்	ெதரியக் டா .
அதற்காகேவ-தான்	நான்	இங் 	இவ்வள 	ேநரம்	கழித் 	வ கிேறன்.	நான்	காரில்
வந்தால்	அந்தச்	சத்தம்	ேகட் 	விழித் க்	ெகாண் விடப்	ேபாகிறாேர
என்பதற்காகேவ	நடந்
வ கிேறன்.''

"டாக்டர்	என்ன	ெசால்கிறார்	அண்ணா?”	காமாட்சி	ேகட்டாள்.

”அதிர்ச்சியா ம்	கவைலயா ம்	அ க்க 	மயக்கம்	வ கிறதாம்.	ஆைகயால்
இன் ம்	ெகாஞ்ச	காலத் க் ப்	ப க்ைகயிேலேய	இ ந் 	ஓய் 	எ த் க்
ெகாள்ள	ேவண் -ெமன்கிறார்.	இந்த	நிைலயில்	அவைர	நான்	ெதாந்தர 	ெசய்யக்
டா 	என்பதற்-காகேவ	தின ம்	இந்த	ேநரத்தில்	வந் 	பார்த் 	விட் ப்

ேபாகிேறன்.....”

"இன் 	 ட	உன்ைனப்பற்றி	விசாரித்தார்.	எங்காவ 	ெவளி ர்	ேபாயி க்கிறாரா
என்ன?	இங்ேக	வ வேத	இல்ைலேய	என் 	ேகட்டார்.''

""நீ	என்ன	பதில்	 றினாய்?"

”ஊரில்	தான்	இ க்கிறார்.	ெடலிேபானில்	அ க்க 	விசாரித் க்
ெகாண் க்கிறார்	என்ேறன்.	நீ	இப்ேபா 	இங் 	வந்தி ப்ப 	ெதரிந்தால்
எவ்வள 	சந்ேதாஷப்ப வார்	ெதரி மா	அண்ணா	?	எ ப்பட் மா?....''	என்
ேகட்டாள்	காமாட்சி.

”ேவண்டாம்,	ேவண்டாம்...	அேதா	அந்தப்	பக்கம்	ப த் க்ெகாண் ப்ப 	யார்?
பாரதியா?....”	என் 	ேகட்டார்	ேச பதி.

"ஆமாம்;	பாரதிைய	எப்ேபா ம்	தம்	பக்கத்திேலேய	தான்	ப க்கைவத் க்
ெகாள்கிறார்.	பாரதியிடம்	எவ்வள 	அன் 	ெதரி மா	அண்ணா	அவ க் ?...”

"ஓ..	சரி	காமாட்சி!	நான்	ேபாய்	வ கிேறன்	பார்வதியின்	உடம்ைப
ஜாக்கிரைதயாகக்	கவனித் க்	ெகாள்.	அதற்காகத்தான்	உன்ைன ம்,
பாரதிைய ம்	இங்ேகேய	இ க்கச்	ெசால்லியி க்கிேறன்..”	ேச பதி ம்
காமாட்சி ம்	ேபசியப ேய	மா ப்ப களில்	இறங்கிச்	ெசல் ம்	சத்தம்	ேகட்கிற .

தன்	கண்களில்	படர்ந்த	நீர்த் ளிகைளத்	 ைடத் க்	ெகாள்கிறாள்	பார்வதி.



ெபா 	வி ந்த .	காமாட்சி	ஹார்லிக்ஸ்ட	ன்	பார்வதியின்	அைறக் ள்
வ ம்ேபாேத,	"இன்ைறக் 	எனக் 	இட்லி	சாப்பிட	ேவண் ம்	ேபாலி க்கிற .
சாயந்தரம்	அஞ் 	மணிக் 	எனக் 	இரண் 	இட்லி ம்	ெகாஞ்சம்	காரமாகத்
தக்காளிப்	பச்ச ம்	ெசய்யச்	ெசால்லி	ஞானத்	திடம்	ெசால்லி	வி ங்கள்''	என்றாள்
பார்வதி.

''அெதல்லாம்	சாப்பிட்டால்	ஜீரணம்	ஆ மா?”

”ேபஷாக	ஆ ம்.	எனக்ெகன்ன	ஜூரமா	என்ன?	ஆஸ்பத்திரியில்	உள்ள	ேநாயாளி-
க க் க் ட	இட்லி	ெகா க்கிறார்கேள!”	என்றாள்	பார்வதி.

”இட்லி	என்றால்	என்	அண்ணா க் 	ெராம்பப்	பி க் ம்......”	என்றாள்	காமாட்சி.

'' ன்ெனா 	நாள்	 டச்	ெசால்லி	யி க்கீங்க.	இன்ைறக் ச்	சாயந்தரம்	உங்க
அண்ணாைவ	இங்ேக	வரச்	ெசால்லப்	ேபாகிேறன்.	அவர்	ஊரில்	இ க்கிறாரா?”
என் 	ேகட்டாள்	பார்வதி.

”இ க்கிறார்;	நான்	ேபான்ேல	ேபசி,	அவைர	வரச்	ெசால்லட் மா?''	என் 	ேகட்டாள்
காமாட்சி.
''ேவணாம்.	அ 	மரியாைத	இல்ைல.	இன் ம்	ெகாஞ்ச	ேநரத்திேல	நாேன	அவைரப்
ேபானில்	 ப்பிட் ப்	ேப கிேறன்,	அ தான்	மரியாைத!''	என்றாள்	பார்வதி.

பார்வதி	அவ க் ப்	ேபான்	ெசய்தேபா 	அவ டன்	ேவ 	யாேரா	ேபசிக்
ெகாண் ந்தார்கள்.	அைரமணி	ேநரம்	கழித் ப்	பார்வதி	மீண் ம்	ெடலிேபான்
ெசய்தேபா 	ேச பதியின்	 ரல்	ேகட்ட .

"ஓ	நீங்களா?	வணக்கம்,	உங்கள்	உடல்	நிைல	பற்றித்	தான்	இத்தைன	ேநரம்
டாக்டரம்மாவிடம்	ேபசிக்ெகாண் ந்ேதன்.	தங்க க் த்	 ளிக் ட	கவைலேய
இ க்கக்	 டாதாம்.	மனத் க் 	நிம்மதி ம்	உட க் 	ஓய் ம்	இ ந்தால்	ஆேற
மாதத்தில்	 ணமாகிவி ம்	என்கிறார்	என்றார்	ேச பதி.

”அப்ப யா!	ெராம்ப	மகிழ்ச்சி.	எனக் க்	 ட	அப்ப த்	தான்	ேதான் கிற .
இப்ேபா 	தங்கைள	நான்	ேபானில்	அைழத்த 	 ட	அதற்காகத்தான்.	உங்களிடம்
ஒ 	 க்கிய	விஷயம்	ேபச	ேவண் ம்.	தய ெசய் 	இன் 	மாைல	ஐந் 	மணிக்
இங்ேக	வந் 	ேபாக மா?	உங்க க் ச்	சிரமம்	ெகா ப்பதற்காக
மன்னிக்கேவண் ம்”	பணிேவா ம்	கனி	ேவா ம்	ஒலித்த 	பார்வதியின்	 ரல்.



”ஓ!	வ கிேறேன..	இெதன்ன	சிரமம்?	நா ம்	உங்கைளப்	பார்த் 	ெவ
நாளாயிற் .	அ க்க 	வந் 	ெதாந்தர 	ெகா க்கக்	 டா 	என்பதற்காகேவ
வ வதில்ைல.	மாைலயில்	அவசியம்	வ கிேறன்.....”

”ெராம்ப	சந்ேதாஷம்...''	என் 	 றி	ரிஸீவைர	ைவத்த	பார்வதிக் 	மகிழ்ச்சி
தாங்கவில்ைல.

"ராஜா!	இன் 	மாைல	பாரதியின்	அப்பா	இங்ேக	வரப்	ேபாகிறார்,	 ப க்
இட்லி ம்	காரமாகத்	தக்காளிச்	சட்னி ம்	ேபாடச்	ெசால்லியி க்கிேறன்.	நம்	வீட்
வாசல்	ேதாட்டத்திேலேய	காற்றாட	உட்கார்ந் 	ேப கிேறாம்.	ஐந் 	மணிக் 	அங்ேக
இரண் 	நாற்காலிகள்	ேபாட் 	ைவக்கச்	ெசால் ...''	என்றாள்.

”ஆகட் ம்	அத்ைத	!''	என்றான்	ராஜா.	

மாைலயில்	ேச பதிையச்	சந்திக் ம்ேபா 	அவைர	எவ்வா 	வரேவற்க	ேவண் ம்?
எப்ப 	உபசரிக்க	ேவண் ம்?	எவ்வா 	ேபச்ைசத்	ெதாடங்கி	 க்க	ேவண் ம்
என்ப 	பற்றிெயல்லாம்	சிந்தித் த்	திட்டமிட் 	ைவத் க்	ெகாண்டாள்	அவள்.

மணி	ஐந்த க் ம்ேபாேத	ேச பதியின்	கார்	உள்ேள	வந் 	ெகாண் ப்பைதக்
கண்ட	பார்வதி,	என் மில்லாத	 கலத் டன்	அவைர	வரேவற்க	எ ந்
நின்றாள்.

தன்ைன	வரேவற்கத்	ேதாட்டத்திேலேய	காத் க்	ெகாண் ந்த	பார்வதிையப்
பார்த் ,	"நீங்கள்	ஏன்	கீேழ	இறங்கி	வந்தீர்கள்?	நாேன	மா க் 	வந்தி ப்ேபேன!''
என்றார்	ேச பதி.

"நான்	தின ம்	கீேழ	இறங்கித்	ேதாட்டத் க் ள்	ெகாஞ்ச	ேநரம்	நடக்க	ேவண் ம்
என் 	டாக்டர்	 றியி க்கிறார்.	ஆைகயால்	இன் 	தங்க டன்	ேபசிக்	ெகாண்ேட
சற் ேநரம்	நடக்கலாம்	என் 	எண்ணிேனன்.''

"அப்ப யா?	ஒ 	கல்லில்	இரண் 	மாங்காய்	என் 	ெசால் ங்கள்''	என்றார்
ேச பதி	சிரித் க்	ெகாண்ேட.

''இப்ப 	உட்கார்ந் 	ேப ேவாமா?”	என் 	ேகட்டாள்	பார்வதி.

''இந்த	இடம்	ெராம்ப	அைமதியாக ம்	அழகா மி க்கிற ...''	என்றார்	ேச பதி
ஆசனத்தில்	அமர்ந்தப ேய,



பாரதி	 டச் ட	இட்லி ம்,	தக்காளிச்	சட்னி ம்	ெகாண் 	வந் 	ைவத்தாள்.

''ேபஷ்!	எனக் ப்	பி த்த	 பன்!''	என்றார்	ேச பதி.

”எனக் ம்தான்''	என் 	 றினாள்	பார்வதி.

”தக்காளிச்	சட்னி	ெராம்பக்	காரமாயி க் ேம!	நீங்கள்	இவ்வள 	காரம்
சாப்பிடக் டா ''	என்றார்	ேச பதி.

"எனக் 	ஜுரம்	ஒன் மில்ைல.	எ 	பி க்கிறேதா	அ 	சாய்பிடலாம்	என	டாக்டேர
றியி க்கிறார்''	என்றாள்	பார்வதி.

"இளம்	வயதில்	கல்ைல ம்	ஜீரணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	லாம்.	ஐம்பைதத்
தாண் விட்டால்	ஆகாரம்	சா வா	யி க்கேவண் ம்.	ஆவியில்	ெவந்த	இட்லி
எளிதில்	ஜீரணமாகி	விடக் ய .	வாய்க் 	 சியாக ம்	இ க்கிற .	ஆமாம்,
எனக் 	இட்லி	பி க் ம்	என் 	உங்க க் 	யார்	ெசான்ன ?''	என் 	ேகட்டார்
ேச பதி.

''யா ம்	ெசால்லவில்ைல.	எனக் ப்	பி க் ம்	என்பதற்காகேவ	ெசய்யச்
ெசான்ேனன்.	இ 	உங்க க் ம்	பி த்த	பண்டமாக	அைமந் விட்ட 	பற்றி
மகிழ்ச்சி	அைடகிேறன்''	என்றாள்	பார்வதி.

''இந்த	இட்லி ம்,	தக்காளிச்	சட்னி ம்	ெராம்பப்	ெபா த்தமாக	அைமந் 	விட்டன.
நல்ல	காம்பிேனஷன்''	என்றார்	ேச பதி.

”மண	வாழ்க்ைக ம்	இப்ப 	அைமந் விட்டால்	எவ்வள 	நன்றாயி க் ம்?''
என்றாள்	பார்வதி.

ேச பதி	அவைள	ஏறிட் ப்	பார்த்தார்;	அந்தப்	பார்ைவயில்	நீங்கள்	என்ன
ெசால்கிறீர்கள்?'	என்ற	ேகள்வி	ெதாக்கி	நின்ற .

”தங்களிடம்	இன் 	ஒ 	 க்கியமான	விஷயம்	பற்றிப்	ேபசப்	ேபாகிேறன்.	நான்
றப்ேபாவைதத்	தாங்கள்	 	மனத் டன்	ஏற் க்	ெகாள்வீர்கள்	என்ற	நம்பிக்ைக

எனக் 	இ க்கிற ''	என்ற	பீ ைக டன்	ேபச்ைசத்	ெதாடங்கினாள்	பார்வதி.

"என்ன	விஷயம்	அ ?''	என் 	நிதானமாகக்	ேகட்டார்	ேச பதி.



''தி மண	விஷயம்தான்''	என் 	 றிவிட் ப்	பார்வதி,	ேச பதியின்	 கத்ைதேய
கண்ெகாட்டாமல்	கவனித்தாள்.	அவர்	 கத்தில்	எவ்வித	வியப் க்	 றி ம்
ேதான்றவில்ைல,	சலனமற்ற	அவர்	 கம்	எப்ேபா ம்	ேபால்	அைமதியாகேவ
இ ந்த .
------------		
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'தி மண	விஷயம்’	என் 	தான்	 றிய ம்,	அந்த	விஷயத்ைத	அறிந் 	ெகாள்ள
ேச பதி	மி ந்த	ஆர்வம்	காட் வார்	என் 	பார்வதி	எதிர்பார்த்தாள்.	ஆனால்,
விஷயம்	எவ்வள 	 க்கியமானதாக	இ ந்தேபாதி ம்	நிதானமிழந் 	பரபரப் க்
காட் வ 	அவ ைடய	 பாவ	மல்லேவ!

ேச பதி	 றப்ேபா ம்	பதிைல	எதிர்பார்த்தவளாய்,	அவர்	 கத்ைதேய	கண்
ெகாட்டாமல்	பார்த் க்ெகாண்	 ந்தாள்	பார்வதி.

சற் 	ேநரம்	 ன் வேலா 	ெமளனமாகேவ	அமர்ந்	தி ந்த	ேச பதி,	"எனக்
இதில்	 ளி ம்	ஆட்ேசபைண	இல்ைல...	ஆனால்...”	என் 	பாதியில்	ேபச்ைச
நி த்திக்	கண்கைள	 க்ெகாண்டார்.

”ேதவி	இவர்	மனத்தில்	என்ன	எண்ணிக்ெகாண் க்கிறார்.	ஒ 	ேவைள	நான்
வைத	விபரீதமாகப்	 ரிந் 	ெகாண் 	விட்டாேரா?”	பார்வதியின்	உள்ளத்தில்

திக்	ெகன்ற .

''ராஜா,	பாரதியின்	சம்மதம்	தான்	இதில்	 க்கியம்.	தி மணம்	ெசய் ெகாள்ளப்
ேபாகிறவர்கள்	அவர்கள்	தாேன”	என் 	ேபச்ைச	 த்தார்	ேச பதி.

நிதானம்,	உ தி,	மன	ஆழம்	இம் ன்ைற ம்	மீறி	நின்ற 	அவ ைடய	அறி க்
ர்ைம!

’தி மண	விஷயம்	என்ற ம்,	அ 	ராஜா	-	பாரதி	தி மணம்	பற்றிய தான்
என்பைத	எவ்வள 	எளிதில்	ஊகித் 	விட்டார்	ஊகித்தேதா 	மட் மின்றி,	தம்
கத்தில்	சந்ேதகேம	இல்லாதவர்ேபால்	தீர்மானமாக	’அவர்கள்	இரண் 	ேபர்

சம்மதம்தாேன	இதில்	 க்கியம்?’	என்றல்லவா	 கிறார்?	ராஜா	-	பாரதி
தி மணம்	பற்றித்	தான்	நான்	ேப ேவன்	என்பைத	அவர்	எவ்வா 	அறிந்
ெகாண்டார்?	ஒ ேவைள	என்	உள்ளத்தில்	மைறந் கிடக் ம்	ரகசியங்கைள
ெயல்லாம்	 டத்	ெதரிந் 	ெகாண் 	ெதரியாதவர்	ேபால்	ந த் க்
ெகாண் ப்பாேரா?’



அவ ைடய	அறிைவ,	ஆற்றைல,	ெநஞ்சத்தின்	ஆழத்ைத	அளக் ம்	சக்தி
பார்வதிக் 	இல்ைல.	வியப் க்	காரணமாகச்	சிறி 	ேநரம்	ேபசேவ	இயலாமல்
கிடந்த	பார்வதி,	கைடசியாகக்	ேகட்டாள்	:
"ராஜா	-	பாரதி	தி மணம்	பற்றித்தான்	நான்	ேபசப்	ேபாகிேறன்	என்பைதத்	தாங்கள்
எப்ப 	ஊகித்தீர்கள்?	என்னால்	உங்கைளப்	 ரிந் 	ெகாள்ளேவ	 யவில்ைல...!”
உணர்ச்சி	வசப்பட் ந்த	பார்வதியின்	 ரலில்	வியப் ம்	த மாற்ற ம்
கலந்தி ந்தன.

”எனக் த்	ெதரி ம்,	பாரதிையத்	தாங்கள்	கண் ம்	க த் மாகக்	கவனித்
வ வைத	நான்	அறிேவன்.	அவள்	ராஜா டன்	ெந ங்கிப்	பழகத்	தாங்கள்
இடமளித்தி ப்ப ம்	ெதரி ம்.	பாரதியிடம்	தாங்கள்	ெகாண் ள்ள	அன் 	உள்ளத்
ேதா 	ஒட் ய .	எவ்வளேவா	ெதாந்தர க க் ம்	கவைலக க் மிைடயில்
பாரதியின்	எதிர்காலத்ைதப்பற்றி	மி ந்த	அக்கைற	காட் 	வ கிறீர்கள்.	ஒ
கல் ரியின்	பிரின்ஸிபாலாக	இ ந் ம்,	அவ க் 	 ஷன்	ெசால்லிக்	ெகா க்க
ன்வந்தீர்கள்.	இப்ேபா 	உடல்	நிைல	சரியில்லாத	ேபா ம்	அவைளத்

தங்க டேனேய	ைவத் க்ெகாண் ,	தங்க க் ப்	பக்கத்திேலேய	ப க்கச்
ெசால்லி	அன் 	பாராட் 	வ கிறீர்கள்.	இ க்ெகல்லாம்	என்ன	காரணம்	இ க்க

ம்?	தங்க ைடய	அந்தரங்கத்ைதப்	 ரிந் 	ெகாண் தான்	பாரதி ம்
ராஜா ம்	ெந ங்கிப்	பழ வைத	நான்	ஆட்ேச	பிக்கவில்ைல	”

"அப்ப யானால்	தங்க க் 	இத்தி மணத்தில்	 ரண	சம்மதம்	என்
ெசால் ங்கள்...''

”அவர்க க் த்	தி மணம்	ெசய் 	ைவப்பதால்	நம்	எதிர்கால	வாழ்க்ைகயில்
மகிழ்ச்சி ம்	அைமதி ம்	ஏற்ப ம்	என்ேற	நிைனக்கிேறன்...''
''ஐேயா!	என்	உள்ளத்தில்	இ க் ம்	ரகசியத்ைத	இவர்	ஞான	தி ஷ் யால்
அறிந்த 	ேபாலல்லவா	ெசால்கிறார்?	பார்வதிக் 	வியப் த்	தாங்கவில்ைல.

உண்ைமயில்	அவள்	எண்ணிக்	ெகாண் ந்த ம்	அ 	தாேன?	’ராஜாைவ,
அவ ைடய	 ழந்ைதப்	ப வம்	 தல்	ெசாந்தத்	தாையப்ேபால்	அன் டன்	சீராட்
வளர்த் 	வ கிேறன்.	ராஜா க் 	அவன்	தாய்	தந்ைத	இ வைர ேம	ெதரியா .
அவைன	என்	ம யிேல	ேபாட் 	அ ட் 	வளர்த்தி க்கிேறன்.	அவன்	ேநா ற்ற
காலங்களில்	ேதாளிேல	 மந் 	ெசன் 	சிகிச்ைச	ெசய் 	வந்தி க்கிேறன்.	ராஜா
இன் 	ெபரியவனாக	வளர்ந் ,	ப த் ,	பாஸ்	ெசய் 	தி மணம்	ெசய்
ெகாள் ம்	ப வத்ைத	அைடந் விட்	டான்.	ராஜாவின்	தி மண ம்
நடந் விட்டால்	என்	வாழ்க்ைகயின்	லட்சியம்	 ர்த்தியாகிவி ம்.	ஆனால்	இந்த
ேநரத்தில்,	காலம்	கடந்த	காலத்தில்,	ப வமற்ற	ப வத்தில்	என்	உள்ளத்தில்	வீண்



சபலத் க் 	இடமளித் 	விட்ேடன்.	தி வாளர்	ேச பதிையச்	சந்தித்தேபா 	என்
இதயத்தில்	ேதான்றிவிட்ட	உணர் ,	காலம்	கடந்த	உணர் 	தான்.	அந்த	வித்
ைளவிட் ,	இைலவிட் ச்	ெச யாகி	இப்ேபா 	ெபரிய	மரமாகேவ

வளர்ந் விட்ட .	 ைளயிேலேய	கிள்ளி	எறிந்தி க்க	ேவண் ய	ெச ைய
மரமானபின்	வாள்	ெகாண் 	அ க்க	 ற்பட் க்கிேறன்.'

'ேசாடா ட் யின்	ெநஞ் க் ள்ேள	 ந் 	ஊசலா ம்	கண்ணா க்
ேகாலிையப்ேபால்	அந்த	உணர் 	என்	உள்ளத்தில்	 ந் 	அைழத் க்
ெகாண் க்கிற .	இைத	என்னால்	வி ங்கி	ஜீரணம்	ெசய் 	ெகாள்ளேவா,
ெவளிேய	 ப்பேவா	 யவில்ைல.	இப்ப 	எத்தைனக்	காலத் க் 	அந்த
உணர்ைவ	என் ள்ேளேய	ைவத் 	ம ேவன்?	இதற் 	 ேவ	கிைடயாதா?’

'என்	அந்தரங்கத்தில்	ஊசலா க்	ெகாண் க் ம்	அந்தச்	ேசதிைய	அவரிடம்
ெவளிப்பைடயாக	எ த் ச்	ெசால்லிவிட	ேவண் ம்	என் 	நா ம்	எத்தைனேயா
ைற	 யன் 	பார்த் விட்ேடன்.	ஆனால்	அதற் ரிய	ைதரியம்	எனக் 	வரேவ-

யில்ைல.	அவைர	ேநரில்	கா ம்ேபா 	என்	ைதரியெமல்லாம்	பறந் 	ேபாய்
வி கிற .	உணர்ச்சி	வசப்பட் ப்	ேப ம்	ஆற்றைலேய	இழந் 	வி கிேறன்.	அவர்
நிைனவாகேவ,	அந்த	நிைனவின்	பயனாக	ஏற்பட்ட	கவைலயின்	விைளவாகேவ
உள்ளம்	திடம்	 ைலந் ,	உடல்	பலவீன ற் 	மயக்கமாகக்	கீேழ	சாய்ந் 	விட்ேடன்.

'அன் 	 தல்	ப த்த	ப க்ைகயாகேவ	கிடக்கிேறன்.	இந்த	நிைலயி ம்	என்
ெநஞ்சம்	அவ ைடய	ேநசத்ைத	மறக்க	ம க்கிற .	அவ ம்	என்ைன
மறந் வி வார்	என் 	ேதான்றவில்ைல.	அவர்	மன	ஆழத்ைத	என்னால்	காணேவ

யவில்ைல	தான்.	ஆனா ம்	அவர்	உள்ளம்	எனக் ப்	 ரி	கிற .	அவர்	அன்
உள்ளத்தில்	எனக் 	இடமளித்தி க்	கிறார்	என்பைத	நான்	அறிேவன்.	இ வ ேம
ஒ வைர	ெயா வர்	ேநசிக்கிேறாம்.	அந்த	ேநசத்ைத	வாய்விட் க்	 ற	 யாத
நிைலயில்	பழகி	வ கிேறாம்.	இந்த	நிைல	இனி ம்	நீ க்கக்	 டா .	அதற் ள்ள
ஒேர	வழி	ராஜா	-	பாரதியின்	தி மணம்தான்.	பாரதி	அவ ைடய	ெசாந்த	மகள்.
ராஜா	என் ைடய	ெசாந்த	மகைனப்	ேபால்	வளர்ந்தவன்.	அதாவ 	ராஜா க்
நான்	தாய்.	பாரதிக் 	அவர்	தந்ைத.	பாரதிக் ம்	ராஜா க் ம்	தி மணத்ைத
நடத்தி	விட்டால்	எங்களி 	வ க் மிைடேய	உள்ள	உற 	மாறிவி ம்.	அவர்
எனக் ச்	சம்பந்தியாகி	வி வார்.	அப் றம்?	அவர்	மக க் ம்	என்	மக க் ம்
கலியாணம்	ெசய் 	ைவத் விட்ட	பிற ,	எங்களி வ க் மிைடேய	வளர்ந்
வ ம்	அந்த	உணர் க் 	இடமில்லாமல்	ேபாய்வி மல்லவா?	ராஜா	தி மணத்தின்
லமாகத்தான்	என்	உள்ளப்	ேபாராட்டத் க் 	 	காண	 ம்?	அப் றம்	தான்

நா ம்	அவ ம்	அைமதியாக	வாழ	 ம்.	சஞ்சலமின்றிப்	பழக	 ம்.''



இ தான்	பார்வதியின்	திட்டம்.	நீண்ட	சிந்தைனக் ப்	பிற 	ஏற்பட்ட	 .
இப்ேபா 	ேச பதியிடம்	விஷயத்ைதச்	ெசால்லி ம்	விட்டாள்.	ராஜா	-	பாரதி
தி மணத்தின்	அ ப்பைடயில்,	பார்வதியின்	அந்தரங்கமான	திட்டம்	மைறந்
கிடப்பைத	ேச பதி	அறிவாரா?	அவர்	சர்வ	சாதாரணமாக,	பாரதி	-	ராஜா
தி மணத்தால்	ஏற்படப்	ேபாகிற	உறைவ	எண்ணிப்	பாராமேலேய,	ஒப் க்ெகாண்
விட்டாரா?

”பார்வதி ம்	அவ ம்	ெவ 	 ரத் க் 	ெவ ரம்	மீண் ம்	ெந ங்க	 யாத
அள க் ப்	பிரிந் 	ேபாய்விடப்	ேபாகிற	 ழ்ச்சிைய	அறியாமல்	தான்	இந்தச்
சம்பந்தத் க் 	ஒப் க்ெகாண்டாரா?	அல்ல 	அறிந் 	தான்	ஒப் க்ெகாண்டாரா?”

சலனமற்ற	அவர்	 கத்திலி ந் ,	அைமதியான	பதில்	வி ந் ,	பார்வதியினால்
எைத ேம	விளக்கிக்	ெகாள்ள	 யவில்ைல.

அவர்	பச்ைசக்	 ழந்ைத	ேபால்	கள்ளம்	கபடமின்றிச்	சிரித் ச்	சிரித் ப்
ேபசிக்ெகாண் ந்தார்.

பார்வதிையப்	ெபா த்தவைர	ெப ம்பாரம்,	நீண்ட	நாட்களாகச்	 மந்
ெகாண் ந்த	இதயச் ைம	அந்தக்	கணேம	கீேழ	இறங்கிவிட்டத்ைதப்	ேபால்
ேதான்றிய .

அ த்த	வாரத்திற் ள்ளாகேவ	தி மணத் க் 	 ர்த்தம்	ைவத்
வி கிேறன்...	எனக் ம்	 டப்	பாரதியின்	தி மணத்ைதச்	சீக்கிரேம	 த் விட
ேவண் ெமன்ற	ஆைசதான்.	ராஜா.	என்ஜினியரிங்	ப த்தி க்கிறான்.	என் ைடய
ெதாழிற்சாைலயின்	 ப்ெபா ப்ைப ம்	அவனிடம்	ஒப்பைடத் 	விட் 	நான்
ெவளிநா க க் ச்	ெசன் 	வரப்	ேபாகிேறன்.	நாைளக்ேக	தி மணத் க்
ேவண் ய	ஏற்பா கைளக்	கவனிக்கிேறன்.	கலியாணத்ைதக்	 ட	இந்த
வீட் ேலேய	நடத்திவிடலாம்.	தங்க க் 	உடல்	நலம்	சரியில்லாததால்	தாங்கள்
இங் மங் ம்	அைலயக்	 டா .	தாங்கள்	இ க் மிடத்திேலேய	தி மணத்ைத
நடத் வ தான்	நல்ல ...''

”பாரதி ம்	காமாட்சி ம்	இந்த	வீட் க் 	வந்த	ேவைள	நல்லேவைள	தான்...''
என்றாள்	பார்வதி	உற்சாகத்ேதா .

"ஆமாம்;	தங்க க் ம்	உடம் 	 ணமாகி	விட்டால்	அப் றம்	எல்லாம்	சந்ேதாஷமாக
ந் வி ம்.	ேநரமாகிற ...	நான்	ேபாய்விட் 	நாைளக் 	வ கிேறன்.	தாங்கள்

இர 	நிம்மதியாகத்	 ங் ங்கள்''	என் 	 றி	விட் ப்	 றப்பட்டார்	ேச பதி.



ேச பதி	காரில்	ஏறிச்	ெசல் ம்	வைர	அவைரேய	கண்	ெகாட்டாமல்	கவனித் க்
ெகாண் ந்தாள்	பார்வதி	அவ ைடய	மனேவதைன ம்	ெநஞ்சத்தின்	நீங்காத
நிழ ம்	அகன் 	உள்ளம்	ேலசாகிவிட்ட	உணர் ,	ேச பதியின்	மீ 	ேதான்றிய
இரக்க	உணர் ,	ராஜா	பாரதிக் த்	தி மணம்	என்கிற	மன	நிைற .	இவ்வள ம்
கதம்பமாக	அவைளக்	 ழப்பி	உணர்ச்சி	வசமாக்கிவிட்டன.

கார்	மைறந்த ம்,	அவள்	ெம வாகத்	தி ம்பி	நடந்தாள்.	உள்ளத்தில்	ஏேதேதா
எண்ணங்கள்	ேதான்றித்	ேதான்றி	அவைளச்	சஞ்சலத்தில்	ஆழ்த்தின.	அவள்
ெம வாக	அ ேமல்	அ 	ைவத் 	நடந்தாள்.	கால்கள்	தள்ளா ன.	கண்களில்
ேலசாக	இ ள்	கவிந் 	மின்மினிப்	 ச்சிகள்	பரக்கத்	ெதாடங்கின.	பார்வதிக்
எ ேம	ெதரியவில்ைல.	மா ப்	ப கள்	வைர	ெசன் 	ப கைளக்	கடந் 	ேமேல ம்
ேபாய்	விட்டாள்.	தாழ்வாரத்ைத	ெந ங்கிய	ேபா 	ஒேரய யாக	இ ட் க்	ெகாண்
வந்த .	தாழ்வாரத் ச்	 வர்,	ப கள்	அைனத் ம்	 ழன் 	 ழன் 	வந்தன.

”ராஜா!”	என் 	சத்தமிட் க்	 ப்பிட	எத்தனித்தாள்.	நாக் த்	த மாறி	ெநஞ்
உலர்ந் 	வார்த்ைதகள்	ெவளி	வர	ம த் விட்டன.	அ த்த	கணேம,	தான்	கீேழ
வி ந் விடப்	ேபாகிேறாம்	என்கிற	உணர் 	ேதான்றேவ,	மா ப்	ப களின்
ைகப்பி ைய	ஆதாரமாகப்	பி த் க்	ெகாள்ள	 யன் 	ெகாண் ந்தேபாேத
அவள்	மயக்க
ற் ச்	சாய்ந் 	விட்டாள்.

"அத்ைத!	அத்ைத”	என் 	அலறிக்ெகாண்ேட	ஓ 	வந்த	ராஜா,	பார்வதிையத்
தாங்கிப்	பி த் க்	ெகாண்டான்.

அேத	சமயம்	பாரதி,	காமாட்சி,	ஞானம்	 வ ம்	பரபரப் டன்	ஓ வந்
பார்வதிையக்	கட் க் த்	 க்கிச்	ெசன்றனர்.

அ த்த	கணேம	டாக்ட க் ம்,	ேச பதிக் ம்	தகவல்	ெகா க்க	ேபா க்
ஓ னான்	ராஜா.
-------------	
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''தங்களிடம்	ஒ 	 க்கியமான	விஷயம்	ேபசேவண் ம்	தய ெசய் 	இன் 	மாைல
இங்ேக	வந் 	ேபாக	 மா?”	என் 	பார்வதி	ெடலிேபானில்	அைழத்தேபா ,
ேச பதி	ஒ 	கணம்	ஒன் ம்	 ரியாமல்	திைகத்தார்.	’எதற்காக	அைழக்கிறாள்?
அப்ப ப்பட்ட	 க்கிய	விஷயம்	என்னவா	யி க் ம்?'	என்ற	ஆவ ம்	பரபரப் ம்
அவர்	உள்ளத்தில்	எ ந்தன.	அவரால்	இன்னெதன் 	ஊகிக்க	 யவில்ைல.
பார்வதிைய	 தன் தலாகச்	சந்தித்ததிலி ந் 	அவர்	மன	அைமதி	இழந்
எந்ேநர ம்	அவைளப்	பற்றிேய	எண்ண	மிட் க்	ெகாண் ந்தார்.	அவைள
அ க்க 	சந்திக்க ம்	அவேளா 	உைரயா க்	ெகாண் க்க ம்	அவர்
அந்தரங்கத்தில்	அடங்காத	ஆர்வம்	இ ந் 	வந்த .	ஆயி ம்,	தம் ைடய
இதயத்தில்	ெபாங்கிக்	ெகாண் ந்த	அந்த	உணர்ைவ	ெவளியில்	காட் க்
ெகாள்ளாமல்	நீ த்த	ெந ப்பாக	மைறத் 	ைவத்தி ந்தார்.
பார்வதிைய	ேநரில்	சந்திக் ம்	சமயங்களில்	அவ ைடய	 ணி ,	ஆற்றல்
அைனத் ம்	மைறந் 	ேபாய்	சின்னஞ்	சி 	 ழந்ைதயாகி	வி வார்.	உள்ளத்தில்
ெபாங் ம்	ஆைசகைள	ெயல்லாம்	அடக்கிக்	ெகாண் 	ெபா வான
விஷயங்கைளப்	பற்றிப்	ேபசிவிட் த்	தி ம்பி	வி வார்.

பார்வதி	அன் 	ெடலிேபானில்	அைழத்தேபா 	அவர்	உள்ளத்தில்	மீண் ம்	அந்த
ஆைச	ெகா ந் விடத்	ெதாடங்கிய .	”ஒ 	ேவைள	இன் 	தன்	அந்தரங்கத்ைத
ெவளியிடத்தான்	அைழக்கிறாேளா?"	என் 	பரபரப்பைடந்தார்.

''இந்தச்	சந்தர்ப்பத்ைத	ந வவிடக்	 டா .	சற் ம்	தயக்கமின்றி	என்	இதயத்ைத
அவள்	அறியச்	ெசய்யப்	ேபாகிேறன்.	அவளாகேவ	சங்ேகாசமின்றித்	தன்
எண்ணத்ைத	எ த் க் ம்	அள க் ச்	 ழ்நிைலைய	உண்டாக்கப்	ேபாகிேறன்.
இவ்வா 	 	ெசய் 	ெகாண்டவராய்	"ஓ!	வ கிேறன்.	அவசியம்	வ கிேறன்”
என் 	பார்வதிக் ப்	பதில்	 றினார்.

அன் 	மாைல	இ வ ம்	சந்தித் ப்	ேபசிக்ெகாண் ந்த	ேபா 	ேச பதி
ஒவ்ெவா 	கண ம்	பார்வதியிடமி ந் 	வரப்ேபா ம்	அந்த	வார்த்ைதகைள
எதிர்பார்த் க்	ெகாண்	 ந்தார்.

அவர்	எதிர்	பார்த்தப ேய	அவள்	ேபச்ைசத்	ெதாடங்கினாள்.	தி மணம்	பற்றிய



ேபச் த்தான்.

ஆனால்,	அ 	அவர்க ைடய	ெசாந்தத்	தி மணம்	பற்றியதல்ல.	ராஜா	-
பாரதிையப்	பற்றிய .

ேச பதி	ஏமாற்றத்ைத	ெவளியில்	காட் க்	ெகாள்ளவில்ைல.	உண்ைமயில்
அவ க் 	அ 	ஏமாற்ற ம்	இல்ைல.	பார்வதியின்	அைழப் 	எதற்காக	இ க் ம்
என் 	அவர்	பலவா 	ேயாசித் ப்	பார்த்த	ேபாதி ம்	எந்த	ஒ 	நிச்சயமான

க் ம்	வந் விட-வில்ைல.

ஆகேவதான்,	தி மணம்	விஷயம்	என் 	பார்வதி	 றியேபா 	அவர்	சிறி ம்
பரபரப்பைடயவில்ைல.	பார்வதி	பின்	 ரலில்	உணர்ச்சிேயா	பரபரப்ேபா	இல்லாமற்
ேபாகேவ	ேச பதிக் 	உடேனேய	விளங்கி	விட்ட .	மிக	அைமதியாகச்	சற் 	ேநரம்
ெமளனப்	 ன்னைகயில்	ஆழ்ந்தி ந்தவர்,	ேராஜா	-	பாரதியின்	சம்மதம்	தான்	இதில்
க்கியம்.	தி மணம்	ெசய் ெகாள்ளப்	ேபாகிறவர்கள்	அவர்கள்	தாேன?''	என்

ெவ 	சாவதானமாகப்	ேபச்ைச	 த்தேபா 	பார்வதிக் 	வியப் த்	தாங்கவில்ைல.

பார்வதி	மயக்க ற் க்	கீேழ	சாய்ந் 	விட்டாள்	என் 	ெசய்திைய	ராஜாவின்	 லம்
அறிந்த	ேச பதி	தி க்கிட் 	நின்றார்.	அ த்த	சில	நிமிடங்க க் ள்
பார்வதியின்	இல்லத் க் 	வந் விட்ட	அவர்,	தமக் த்	ெதரிந்த	டாக்டர்கைள
ெயல்லாம்	ெடலிேபானில்	அைழத் ப்	பார்வதிக் ச்	சிகிச்ைச	ெசய்ய	ஏற்பா
ெசய்தார்.

”ம ப ம்	அதிர்ச்சிக் 	ஆளாகி	யி க்கிறார்.	இந்த	பலவீனமான	நிைலயில்	எந்த
ஒ 	சி 	கவைலக் ம்	மனத்தில்	இடம்	வரக் டா .	ரத்தக்	ெகாதிப்
அதிகமாயி ப்பதால்	ெராம்ப	எச்சரிக்ைகேயா 	கவனித் க்	ெகாள்ளேவண் ம்.
இல்ைலெயன்றால்	உயி க்ேக	ஆபத்தாக	 ம்''	என் 	 றிய	டாக்டர்கள்,
ம ந் களின்	ெபயைரச்	சீட் ல்	எ திக்	ெகா த் விட் ப்	ேபானார்கள்.

பார்வதி	மயக்க	நிைல	ெதளிந் 	கண்	விழித் ப்	பார்த்த	ேபா 	மணி	இரண் .
ேச பதி	ெமளனமாகத்	தன்	அ கில்	அமர்ந்தி ப்பைதக்	கண்டேபா
பார்வதிக் த்	 க்கம்	ெநஞ்ைச	அைடத்த .	கண்களில்	ெப கிய	கண்ணீைரத்
ைடத்தப ேய	''நீங்களா?''	என் 	ஈனமான	 ரலில்	ேகட்டாள்.

அவ ைடய	 ரலில்,	பார்ைவயில்	உலகத் க்	காதல்	மகா	காவியங்களின்
ேசாகமைனத் ம்	ஏக்கமைனத் ம்	பிரதி	பலித்தன.	ெமலிந்த	தன்	கரங்கைள
உயர்த்தி	ஏேதா	ெசால்ல	வாெய த்தாள்;	ேபச	 யவில்ைல.



''நீங்கள்	ேபசக் டா ...''	மனத்தில்	எந்தக்	கவைல ம்	ைவத் க்
ெகாள்ளக் டா ...	ேச பதி	அவள்	கரங்கைளத்	தீண் 	அமர்த்தி	நிதானமான
ரலில்	ேபசினார்.

''எனக் 	எந்தக்	கவைல ம்	இல்ைல.	இனி	நான்	நிம்மதியாக	வாழ்ேவன்.	ராஜா	-
பாரதி	தி மணத் க் 	உடேன	ஏற்பா 	ெசய் ங்கள்	-	பார்வதி	தட் த்	த மாறிக்
றி	 த்தாள்.

"	அவர்கள்	தி மணத் க் 	இப்ேபா 	என்ன	அவசரம்?	தாங்கள்	 ரணமாகக்
ணமைடந் 	பைழயப 	கல் ரிக் ப்	ேபாகத்	ெதாடங்கிய ம்	ைவத் க்

ெகாள்ளலாேம''	என்றார்	ேச பதி.

"தய 	ெசய் 	எந்தக்	காரணத் க்காக ம்	ராஜா	-	பாரதி	தி மணத்ைதத்
தள்ளிப்	ேபாடாதீர்கள்.	என் ைடய	உடல்	நலம்	சரியில்லாததாேலேய	தான்	அவர்கள்
தி 	மணத்ைத	உடேன	நடத்திவிட	ேவண் ெமன் 	 க்கிேறன்....”

இந்தத்	தி மணத்தால்	தனக் ம்	பார்வதிக் ம்	ஏற்படக்	 ய	உற 	 ைறபற்றிச்
ேச பதி	எண்ணிப்	பார்க்காமலில்ைல,	பார்வதியின்	மன	அைமதிக்காக	அவர்
தம் ைடய	ஆைசகைள	ெயல்லாம்,	உள்ளத்தில்	நீண்ட	காலமாகப்	 ைதத்
ைவத்தி ந்த	கன கைளெயல்லாம்	தியாகம்	ெசய் விடத்	தீர்மானித் 	விட்டார்.

''தங்கள்	வி ப்பப்ப ேய	தி மணத்ைதக்	 ய	சீக்கிரம்	நடத்தி	வி கிேறன்.
இன் ம்	சில	தினங்க க் ள்	இந்த	வீட் ேலேய	அவர்கள்	தி மணம்
நைடெப ம்...''	ேச பதியின்	உ திெமாழி	பார்வதிக் 	மட்டற்ற	மகிழ்ச்சி	ையத்
தந்த .

“தாங்கள்	இனி	எைதப்	பற்றி ம்	கவைலப்படக் டா .	நாைளக்	காைலயில்	நான்
மீண் ம்	வந் 	பார்க்கிேறன்....	காமாட்சி!	நீ	பார்த் க்	ெகாள்கிறாயா?

ங்கிவிடப்	ேபாகிறாய்....	பாவம்!	உனக் த்தான்	சிரமம்”	என் 	 றி	விட் ப்
றப்பட்டார்	ேச பதி.

தி ம்பிச்	ெசல் ம்ேபா 	அவர்	உள்மனம்	அவைரக்	ேகட்ட .

'ேச பதி!	அவள்	மீண் ம்	மயக்க ற் க்	கீேழ	வி வாேனன்?	உன் டன்	ராஜா	-
பாரதி	தி மணம்	பற்றிப்	ேபசியேபா 	மகிழ்ச்சிேயா 	தாேன	காணப்பட்டாள்?
அதிர்ச்சிக்ேகா,	கவைலக்ேகா	அதில்	என்ன	இ க்கிற ?	உனக் ம்	அவ க் ம்



ஏற்பட	இ ந்த	உற 	 ைற	மாறி	விட்ட 	என்ப தான்	அதிர்ச்சிக் க்	காரணேமா?
அப்ப 	யானால்,	’அைமதி	நிம்மதி	'	என்பெதல்லாம்	தன்ைனத்	தாேன	ஏமாற்றிக்
ெகாள் ம்	ேபச் த்தானா?’

ஒ 	வாரம்	கடந்த .	பார்வதியின்	உடல்	நிைலயில்	எந்த	மா த ம்	ஏற்படவில்ைல.
எ ந் 	நடக்க ம்	சக்தியற்ற	வளாய்ப்	ப த்த	ப க்ைகயாகேவ	கிடந்தாள்	அவள்.
டாக்டர்கள்	மட் ம்	ேவைள	தவறாமல்	வந் 	ேபாய்க்	ெகாண் ந்தனர்.	ஆனால்
அவள்	உடல்	நிைலயில்	மட் ம்	எந்த	மா த ம்	ஏற்படவில்ைல.	இந்த	நிைலயில்	தி
மணத்ைத	நடத் வதற் 	ேவண் ய	உற்சாகேமா	ஊக்கேமா	ேச பதிக்
எங்கி ந் 	வ ம்?	’தி மணத்ைதத்	தள்ளிப்	ேபா வதால்	நிைலைம	மாறலாம்.
இதற் ள்	பார்வதியின்	மன ம்	மாறலாம்'	என்ற	சபலம்	அவர்	உள்ளத்தில்	ஒ
பக்கம்	ஒளிந் 	ெகாண் ந்த .

ஆனா ம்	பார்வதிக் க்	ெகா த்த	வாக்ைக	நிைறேவற் வதில்	அவர்	சிறி ம்
தயக்கம்	காட்டவில்ைல.	தி மண	ஏற்பா கள்	ஜாம்	ஜாம்	என் 	நடந்
ெகாண் ந்தன.

”காமாட்சி!	அ த்த	ெவள்ளிக்	கிழைம	 ர்த்தம்.	நிச்சயம்	ெசய்தி க்கிேறன்.
இன் ம்	ஏேழ	நாட்கள்	தான்....	கலியாணத்ைத	இந்த	வீட் ேலேய	நடத்திவிட
ேவண் ய தான்.	இப்ேபா ள்ள	நிைலயில்	பார்வதியால்	ஓர்	அ ம்	அப்பால்	நகர

யா ...”	என்றார்	ேச பதி.

"ஆயிரம்	காலத் ப்	பயிர்;	ஆறஅமர	ேயாசித் க்	ெகாஞ்சம்	நிதானமாகச்
ெசய்யலாேம..”	என்றாள்	காமாட்சி.

" தலில்	நா ம்	அப்ப த்தான்	நிைனத்ேதன்.	ஆனால்	பார்வதிேயா	அவசரப்
ப கிறாள்.	இந்த	விஷயத்தில்	அவள்	வி ப்பத்திற் 	மாறாக	நடந் ெகாள்ள
எனக் ச்	சம்மதமில்ைல.	எப்ப ம்	பாரதி ம்	ராஜா ம்	ஒ 	நாைளக் க்	கணவன்
மைனவியாக	வாழ	ேவண் யவர்கள்	தாேன?...	 ப	காரியங்கைளச்	சீக்கிரேம

ப்ப 	நல்ல 	தான்''	என்றார்	ேச பதி.

"அ ம்	சரிதான்;	நீேய	மா க் ப்	ேபாய்	ேசதிையச்	ெசால்லிவி ...''	என்றாள்
காமாட்சி.

ேச பதி	மா க் 	ஏறிச்	ெசன்றேபா 	பார்வதி	மிக்க	மகிழ்ச்சி டன்	“அ த்த
ெவள்ளிக்	கிழைமயா	 ர்த்தம்?	ெராம்ப	சந்ேதாஷம்!	 ர்த்தப்
டைவகெளல்லாம்	நாேனதான்	'ெஸலக்ட்’	ெசய்யப்	ேபாகிேறன்.	பாரதிக் 	நைக



நட் கெளல்லாம்	ெராம்ப	ேவண்டாம்.	கலியாணத்ைத	ஆடம்பரமாகச்	ெசய்ய
ேவண்டாம்.	 க்கியமானவர்க க் 	மட் ேம	அைழப் 	அ ப்பினால்	ேபா ம்.
ேமளத்ைதக்	ெகாட் த்	தாலிையக்	கட் 	ஏைழக க் ச்	சாப்பா 	ேபாட் 	விடலாம்.
அ ேவ	ேபா ம்.	பந்தல்	 ட	ெராம்பப்	ெபரிதாக	ேவண்டாம்''	என்றாள்	பார்வதி.

"எனக் ம்	அேத	ஐ யாதான்.	கலியாணங்களின்ேபா 	ஆடம்பர	 ைறகளில்
பணத்ைத	விரயம்	ெசய்வ 	எனக் ம்	கட்ேடா 	பி க்கா .”

''பல	விஷயங்களில்	நாம்	இ வ ம்	ஒேர	மாதிரியான	க த் கைளேய
ெகாண் க்கிேறாம்...''	என் 	மைற	ெபா ளாகக்	 றிக்	கண்	சிமிட் னாள்
பார்வதி.

"ஆமாம்;	அந்தக்	க த் கைள	ஒ வ க்ெகா வர்	மனம்	விட் ச்	ெசால்லிக்
ெகாள்ளச்	சந்தர்ப்பம்	தான்	ஏற்ப வதில்ைல...'	என் 	 ட் மமாகேவ	பதில்
ெகா த்	தார்	ேச பதி.

''அண்ணா	!	ஜ ளிகைள	இங்ேகேய	ெகாண் 	வர	ெசால் 	;	பார்வதிேய	பார்த்
	ெசய்யட் ம்...”	என்றாள்	காமாட்சி.

”ஏெழட் 	ஜ ளிக்	கைடகைள	இங் 	அ ப்பி	ைவக்கிேறன்,	ேபா மா?”	என்
சிரித் க்	ெகாண்ேட	 றப்பட்	டார்	ேச பதி.

கலியாண	ஏற்பா கள்	 ரித	காலத்தில்	நடந் 	ெகாண் ந்தன.	ராஜா ம்
பாரதி ம்	தாங்கள்	மணமக்கள்	என்பைதக் ட	மறந் 	ஓ 	ஆ 	ேவைல	ெசய்
ெகாண் ந்தார்கள்!

”இன் ம்	 ன்ேற	தினங்கள்	தான்	இன் ம்	இரண்ேட	நாட்கள்	தான்”	என்
ஒவ்ெவா 	நா ம்	கவைலேயா 	ெசால்லிக்ெகாண் ந்தாள்	காமாட்சி.

பார்வதி	கட் லில்	ப த்த	வண்ணேம	எல்லாவற்ைற ம்	கவனித் க்
ெகாண் ந்தாள்.
ராஜா ம்	பாரதி ம்	 ட்டாகேவ	ஓ யா 	ேவைல	ெசய் 	ெகாண் ப்பைதக்
கண்ட	அவள்,	"பாரதி!	நாைள	ம தினம்	ராஜா	உனக் க்	கணவனாகப்	ேபாகிறான்.
ஆைகயால்	நீ	அவனிடம்	ெகாஞ்சம்	ெவட்கப்ப வ ேபால்	ந க்க	ேவண் ம்''	என்
ேகலி	ெசய்தாள்.

''ேபாங்க	அத்ைத!	எனக் 	ெவட்கமாயி க்கிற !”	என்றான்	ராஜா.



''இேதா	பார்த்தீர்களா,	ேவஷ் 	சட்ைட”	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட	ைகயில்
ஜ ளிக டன்	வந் 	ேசர்ந்தார்	ேச பதி.

”ேவட் 	சட்ைடயா?	யா க் ?	ராஜா க்கா?....	ெராம்ப	சீப்பாக	வாங்கி
விட் ர்கேள!	சிக்கனத்ைத	மாப்பிள்ைள	 ரஸ்ஸிேலேய	ஆரம்பித் 	விட் ர்கேளா?''
என் 	ேகட்டாள்	பார்வதி.

''இ 	மாப்பிள்ைள	 ரஸ்	இல்ைல;	வாசலில்	உட்கார்ந் 	ெகாண் க்கிறாேன,
ெசவிட் ப்	ெப மாள்,	அவ க் ”	என்றார்	ேச பதி,

பார்வதி	சிரித் 	விட்டாள்.

"ஆமாம்,	தி மணம்	நடக்கப்ேபாகிற	விஷயம்	அவ க் த்	ெதரி மா?....''

”ேமளம்	வாசிக்கிறேபா 	என்ன	சத்தம்	என் 	ேகட்காமலா	இ ப்பான்?	அப்ேபா
ெதரிந் ெகாள்கிறான்”	என் 	 றிச்	சிரித்தான்	ராஜா.

ேநற் ப்	பந்தல்	ேபா ம்ேபாேத,	"என்ன	விேசஷம்!”	என் 	ேகட்டான்.	நான்
சங்கதிையச்	ெசான்னேபா 	அவ க் 	ஆனந்தம்	தாங்கவில்ைல''	என்றார்
ேச பதி.

''பாவம்!	ெராம்ப	காலமாக	நம்ம	வீட் ேலேய	கிடக்கிறான்....	ஆமாம்;	இந்தப்	 டைவ
யா க் ?	ெராம்ப	நன்றாக	இ க்கிறேத!''	என் 	ேகட்டாள்	பார்வதி.

''பி த்தி ந்தால்	நீங்கள்	தான்	கட் க்	ெகாள் ங்கேளன்.	பனாரஸ்	பட் 	-	நல்ல
கலர்...''	என்றார்	ேச பதி.	அப்ேபா 	பார்வதியின்	 கம்	ெவட்கத்தால்	சிவந்
மாறியைதச்	ேச பதி	கவனிக்கத்	தவறவில்ைல.

"இம்மாதிரி	ஒ 	 டைவ	வாங்கிக்	ெகாள்ள	ேவண் ெமன் 	எனக் 	ெராம்ப
நாளாக	ஆைச...'	என்றாள்	பார்வதி.

”தங்க க் 	இம்மாதிரி	ஒ 	 டைவ	வாங்கித்	தர	ேவண் ெமன் 	எனக் ம்	தான்
ெராம்ப	நாளாக	ஆைச!''	என் 	ேச பதி	 றவில்ைல.	மனத்தில்
எண்ணிக்ெகாண்டார்.

’இந்தப்	 டைவ	தனக் ப்	பி க் ெமன் 	அவ க் 	எப்ப த்	ெதரிந்த ?'	



மனத்திற் ள்ளாகேவ	ஒ 	வியப் க்	 றிைய	எ ப்பிக்ெகாண் 	ேயாசிக்கலானாள்
பார்வதி.

ஹாஸ்டல்	திறப் 	விழாவன் 	பார்வதி	இேத	மாதிரி	 டைவ	ஒன் 	தான்
கட் யி ந்தாள்.	அந்தக்	கலர்	அவள்	ேதக	அைமப் க் 	மிக ம்	ெபா த்தமா-
யி ந்தைதச்	ேச பதி	அன்ேற	 றிப்பாகக்	கவனித் 	ைவத்தி ந்தார்.	இப்ேபா
அைத	மறந் விட்ட	பார்வதிக் ச்	ேச பதி	வாங்கி	வந்த	ேசைலையக்	கண்ட ம்
வியப் த்	தாங்கவில்ைல.	

ெவள்ளிக்கிழைம	காைல	 றித்த	ேநரத்தில்	ெகட் 	ேமளம்	 ழங்க	ெபரிேயார்கள்
ஆசீர்வதிக்க	ராஜா க் ம்	–	பாரதிக் ம்	அக்னி	சாட்சியாகத்	தி மண	ைவபவம்
நடந்ேதறிய .

மா யில்	கட் லில்	ப த்தப ேய	தி மணக்	காட்சி	கைளத்	தன்	அகக்	கண்ணால்
கண் 	களித் க்	ெகாண் ந்தாள்	பார்வதி.	கண்களில்	ஆனந்தக்	கண்ணீர்
ெப க்ெக த்ேதாட	மானசீகமாக	மணமக்கைள	வாழ்த்திக்	ெகாண் ந்தாள்
அவள்.

தி மணச்	சடங் கள்	யா ம்	 ந்த ம்	ராஜா ம்	பாரதி ம்	ேச பதிைய
வணங்கி	எ ந்தனர்.

” தலில்	மா க் ச்	ெசன் 	அத்ைதக் 	நமஸ்காரம்	ெசய் ங்கள்''	என் 	 றி,
அவர்கைள	ேமேல	அைழத் ச்	ெசன்றார்	ேச பதி.

தான்	வாங்கிக்	ெகா த்த	அந்த	பனாரஸ்	பட் ப்	 டைவைய	அணிந் 	ெகாண்
பார்வதி	கட் லில்	ப த்	தி ப்பைதக்	கண்ட	ேச பதிக் 	ெமய்	சிலிர்த்த .

”அத்ைத!	நமஸ்தாரம்	பண் கிேறாம்''	என்றான்	ராஜா.

”தீர்க்கா டன்	பதினா ம்	ெபற் ப்	ெப 	வாழ் 	வாழ	ேவண் ம்”	என்
றியப ேய	ப க்ைகயில்	சாய்ந்தி ந்த	பார்வதி	எ ந் 	உட்கார்ந்

மணமக்கைளத்	தன்	இ 	ைககளா ம்	த விக்	ெகாண்டாள்.	”என்	ஆைச
நிைறேவறி	விட்ட ;	இனி	எனக் 	நிம்மதி	தான்;	இப்ப ேய	கண்கைள	
விட்டா ம்	கவைலயில்ைல.	பாரதி!	என்	அ கில்	வா...''	என் 	பாரதியின்
கரங்கைளப்பற்றி	அைழத்த	பார்வதி,	அவள்	தைலைய	அன்ேபா 	வ ,	நீ	இன்
ெராம்ப	அழகாக	இ க்கிறாய்?''	என்	ராஜா	ெராம்ப	அதிஷ்டக்காரன்"	என்றாள்.



பாரதியின்	மணக்	ேகாலத்ைதக்	கண்டேபா 	ேச பதிக் த்	தம 	மைனவி
சரஸ்வதியின்	ஞாபகம்	ேதான்றி	விடேவ	 க்கம்	ெநஞ்ைச	அைடத்த .
சரஸ்வதியின்	சாயலாகேவ	காட்சி	அளித்த	தம்	மகைளப்	பார்த்தேபா
ேச பதியின்	கண்களில்	நீர்	 ளித்த .	அவர்	கண்கள்	கலங் வைதக்	கண்ட
பார்வதியின்	ெநஞ்சம்	உணர்ச்சி	வசத்தால்	ெநகிழ்ந்த .
-------------	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



��������	��������
������

வாசலில்	காட் யி ந்த	வாைழ	மரங்க ம்,	மாவிைலத்	ேதாரணங்க ம்	வா
வதங்கிச்	ச காகிக்	ெகாண் ந்தன.	தி மணம்	நடந்த	வீட் ல்	காணக்	 ய

கலம்,	ஆரவாரம்,	வி ந் 	ைவபவம்,	வி ந்தாளிகள்	நடமாட்டம்	எ ேம
அங் 	இல்ைல.

பார்வதியின்	நிைல	வரவர	ேமாசமாகிக்	ெகாண்ேட	ேபாயிற் .	இப்ேபாெதல்லாம்
அவள்	மா ைய	விட் க்	கீேழ	இறங்கிச்	ெசல்ல ம்	சக்தியற்றவளாகிப்	ப த்த
ப க்ைகயாகேவ	கிடந்தாள்.	ராஜா ம்	பாரதி ம்	எந்ேநர ம்	அவள்	அ கிேலேய
இ ந் 	பணிவிைட	 ரிந் 	ெகாண் ந்தனர்.	ேச பதி	ெபரிய	ெபரிய
டாக்டர்கைள	அைழத் 	வந் ,	பார்வதிக் ச்	சிகிச்ைச	அளிக்கச்	ெசய் ,
அவைளப்	பைழய	நிைலக் 	மீட் 	வி வதில்	 ைனந்தி ந்தார்.

''பார்வதி	 ணமைடந் 	பைழயப 	சந்ேதாஷமாக	வாழேவண் ம்”	-	இ தான்
அவ ைடய	லட்சியமாக	இ ந்த .	அவ ைடய	உயி க்காக,	வாழ் க்காக	அவர்
எைத ேம	தியாகம்	ெசய்யத்	தயாராயி ந்தார்.

கண்கைள	 யப ேய	ேச பதிையப்பற்றி	எண்ண	மிட் க்	ெகாண் ந்த
பார்வதிக் 	வியப் த்தான்	ேமலிட்	ட .	என்	மீ 	அவர்	ஏன்	இத்தைன	அக்கைற
காட்டேவண்	 ம்?	அன் 	அவர்	எனக்காக	ஆைசேயா 	வாங்கி	வந்த	மா ளம்
பழங்கைள	நான்	ஏறிட் ப்	பாராமல்	அலட்சியம்	ெசய்தைதக்	 ட	அவர்	ெபா ட்	-
ப த்தவில்ைல	!	எவ்வள 	ெப ந்தன்ைமயான	 ணம்?	நான்	பண்பற்றவள்.
அவேரா 	ஒப்பி ம்ேபா 	மிக	மிக	அற்பமானவள்.	அவ ைடய
ெப ந்தன்ைமேயா 	உயர்	 ணத்ேதா 	நற்பண்ேபா 	என்ைன	நான்	ஒப்பிட் ப்
பார்க்கேவ	த தியற்றவள்....	எனக்காக	அவர்	எைத ம்	தியாகம்	ெசய்யத்
தயாராயி க்கிறார்	என்	மகிழ்ச்சிக்காக,	மன	அைமதிக்காகத்	தம் ைடய
வாழ்க்ைகைய	அர்ப்பணிக்க ம்	சித்தமாயி க்கிறார்.

''ராஜா	-	பாரதி	தி மணத்ைத	உடேன	 க்கேவண் 	ெமன் 	நான்	ேகட் க்
ெகாண்டேபா 	சற் ம்	தயங்காமல்	ேயாசிக்காமல்,	தாமதிக்காமல்	ஆகட் ம்;

த் 	வி கிேறன்'	என் 	பதில்	 றினாேர?	தம் ைடய	ஒேர	மகளின்	எதிர்கால
வாழ்க்ைகையப்	பற்றிச்	சிறிேத ம்	சிந்தித் ப்	பாராமல்	தி மணம்	ெசய் ைவக்க



இைசந்தாேர!	இதற்	ெகல்லாம்	என்ன	காரணம்?

'அந்த	உத்தமைர	நான்	அலட்சியம்	ெசய்யவில்ைல.	என்	இதயக்	ேகாயிலில்	அவைர
நிரந்தரத்	ெதய்வமாக்கிப்	ேபாற்றிக்	ெகாண் க்கிேறன்.	அவரிடம்	நான்
ெகாண் ள்ள	மாசற்ற	அன் 	காரணமாகேவ	சில	சமயங்களில்	தவ 	இைழத்
விட் ப்	பின்னர்	அைதப்பற்றி	எண்ணி	எண்ணி	ேவதைனப்	ப கிேறன்.	ேதவி	!
என்ைன	நீதான்	மன்னிக்க	ேவண் ம்	என் 	அன்ைனைய	ேவண் க்
ெகாள்கிேறன்.	அன் 	அவர்	ஆைசேயா 	வாங்கி	வந்த	மா ளம்	பழங்கைள	நான்
அலட்சியம்	ெசய்த 	மன்னிக்க	 யாத	 ற்றம்தான்.	ஆயி ம்	அந்தக்
ற்றத்ைத	அவர்	ெப ந்தன்ைமேயா 	மறந் 	விட்டார்.	மீண் ம்	அம்மாதிரி	அவர்

ஏேத ம்	எனக்காக	வாங்கி	வ ம்ேபா 	அைத	மட்டற்ற	மகிழ்ச்சி டன்
ஏற் க்ெகாள் ம்	சந்தர்ப்பத்ைத	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ந்ேதன்.	அந்தச்
சந்தர்ப்பம்	எனக் 	விைரவிேலேய	கிைடத் விட்ட .	தி மணத்தின்ேபா 	அவர்
எனக்காக	வாங்கி	வந்த	பனாரஸ்	பட் ப்	 டைவைய	நான்	மகிழ்ச்சிேயா
ெபற் க்ெகாண்ேடன்.	அந்தப்	 டைவைய	நான்	உ த்தியி ப்பைத	கண்ட ம்	அவர்
கண்களில்	வீசிய	ஒளி,	என்ைன	ெமய்	சிலிர்க்கச்	ெசய்த .	என்	வாழ்	நாள்

வ ம்	நிைனவில்	ைவத் க்	 கலப்ப வதற் 	அந்த	ஒ 	நிகழ்ச்சிேய
ேபா ம்	எனக் .'

"அத்ைத	தங்கள்	ெபய க் த்	தி மண	அைழப்பிதழ்	ஒன் 	வந்தி க்கிற ...''
என் 	 றிக்ெகாண்ேட	விைரந் 	வந்தான்	ராஜா.

''யா க் த்	தி மணம்?...	ப த் ச்	ெசால் ?"	ஆவ டன்	ேகட்டாள்	பார்வதி.
"மீனாட்சிக் ம்	-	ேகாபால க் ம்	வ கிற	ஞாயிற் க்	கிழைமயன் 	ம ைரயில்
தி மணமாம்.	அ 	யார்	அத்ைத	மீனாட்சி	?	ம ைர	மீனாட்சி	அம்ம க் த்தான்
ஏற்ெகனேவ	தி மணம்	நடந்தாகி	விட்டேத?''	என் 	சிரித் க்ெகாண்ேட	ேகட்டான்
ராஜா.

”எங்ேக?	அைழப்பிதைழ	இப்ப க்	காட் 	பார்க்கலாம்...''	என் 	ேகட்டாள்	பார்வதி.

"ேவண்டாம்	அத்ைத!	உங்களால்	ப க்க	 யா .	நாேன	 ம்	ப க்கிேறன்''
என் 	 றிப்	ப க்கத்	ெதாடங்கினான்	ராஜா.

'மீனா	என்கிற	மீனாட்சிக் ம்'	என் 	அவன்	ெதாடங்கிய	ேபாேத	"ஓேகா,	நம்ம
மீனா க்கா?”	என்றாள்	பார்வதி.

”யார்	அத்ைத	அ 	மீனா?''



''என்	காேலஜில்	வாசித் க்	ெகாண் ந்த	ெபண்.	ெடன்னிஸ்	நன்றாக
விைளயா வாள்.	சரி...	சரி...	இப்ேபா 	எல்லாம்	 ரிந் விட்ட .	ெராம்ப
சந்ேதாஷம்.	வ கிற	ஞாயிற் க்கிழைமயன்றா	 ர்த்தம்...	ம்.....	இந்தக்	கலி
யாணத் க் 	நான்	ேநரில்	ேபாகேவண் ம்	என் 	எண்ணிக்	ெகாண் ந்ேதன்.
உன்	கலியாணத்ைதேய	கீேழ	வந் 	பார்க்கக்	ெகா த் 	ைவக்கவில்ைல
எனக் ...''	என் 	ெப ச்ெசறிந்தாள்.

''ராஜா	!	இவர்க க் 	என்	ெபயரால்	ஒ 	வாழ்த் ச்	ெசய்தி
அ ப்பிவி கிறாயா?''

''ஆகட் ம்	அத்ைத?''	ராஜா	கீேழ	ேபாய்விட்டான்.

பார்வதிக் 	 ச் த்	திணறிய .	'ரத்தக்	ெகாதிப் ள்ள	வர்கள்	உடம்ைபேயா,
மனைசேயா	அலட் க்	ெகாள்ளக்	 டா .	 ச் 	விடாமல்	ேபச ம்	 டா ’	என்
டாக்டர்கள்	 றிய	வார்த்ைதகள்	அவள்	நிைன க் 	வந்தன.

அன்றிர 	ேச பதி	பார்வதிையக்	காண	வந்தேபா 	மணி	பதிெனான் க் 	ேமல்
ஆகிவிட்ட .	காமாட்சி	மா 	வராந்தாவில்	 ங்கிக்	ெகாண் ந்தாள்.	உள்ேள
எட் ப்	பார்த்தேபா 	கட் லில்	பார்வதி	அைசவற் ப்	ப த் க்	ெகாண் ப்ப
நிழலாகத்	ெதரிந்த .	ேச பதி	ெம வாக	நடந் 	ேபாய்,	கட் க்க கில்	நின்
பார்வதிையக்	கவனித்தார்.	 ச் 	ேலசாக	இைழேயா க்ெகாண் ந்த .
பலவீனமாகத்	திராணியற் க்	கிடந்த	அவள்	நிைலையக்	கண்ட	ேச பதியின்
உள்ளம்	ேவதைனக்- ள்ளாயிற் .	ெமளனமாகேவ,	சந்த யின்றி	வராந்தா க் த்
தி ம்பி	வந்தவர்,	”காமாட்சி!”என் 	ெம வான	 ரலில்	அைழத்தார்.

பகெலல்லாம்	உைழத் க்	கைளத் ப்	ேபாயி ந்த	காமாட்சிக் ச்	ேச பதியின்
ரல்	எங்ேகா	பாதாளத்	திலி ந் 	ஒலிப்ப 	ேபால்	ேகட்ட .	அவள்	தி ம்பிப்

ப த் க்	ெகாண்டாள்.	மீண் ம்	காமாட்சி!'	என் 	ேச பதி	அைழத்த	பிறேக,
அவள்	விழிப்பைடந் 	எ ந் 	உட்கார்ந்தாள்.

"ெராம்ப	ேநரமாயிற்றா	அண்ணா	நீ	வந் ...''

''இல்ைல,	காமாட்சி!	இப்ேபா 	தான்	வந்ேதன்....	பார்வதி	ஏதாவ 	ஆகாரம்
சாப்பிட்டாளா?	அவ க் 	இப்ேபா 	எப்ப 	இ க்கிற ?”

”எ ேம	சாப்பிடவில்ைல.	சாயந்திரம்	ெகாஞ்ச	பழரசம்	பிழிந் 	ெகா த்ேதன்.



அதில்	பாதிையக்	 த் 	விட் ப்	பாதிைய	அப்ப ேய	ைவத் 	விட்டாள்.
எனக்ெகன்னேவா	அவள்	நல்லப 	பிைழத்ெத ந்தி க்க	ேவண் ேம	என் 	ஒேர
கவைலயாயி க்கிற ,	அண்ணா	!''
''நம்மால்	 ந்தைதெயல்லாம்	ெசய் 	பார்த் 	விடலாம்	காமாட்சி!	எப்ப ம்	அவள்
பிைழத் 	வி வாள்	என்ற	நம்பிக்ைக	எனக் 	இ க்கிற .''

”நீ ம்	பணத்ைதப்	பணம்	தான் 	பாராமல்	தான்	ெசலவழித் க்
ெகாண் க்கிறாய்!	 ன் 	மாதமாக	இேத	கவைல	தான்	உனக் 	நல்ல	ப யாக
அவள்	பிைழத்ெத ந்-தி க்க	ேவண் ம்”.	ெப ச் 	விட்டாள்	காமாட்சி.

''நீ	உடலால்	உைழக்கிறாய்.	நான்	ெபா ைளத்தாேன	ெசலவழிக்கிேறன்?	உயி க்
விைல	கிைடயா .	பணம்	இன் 	வ ம்.	நாைள	ேபா ம்.	பார்வதியின்	உயிர்	விைல
மதிப்பற்ற .	அவள்	உயிைரக்	காப்பாற்ற	நான்	எைத ேம	இழந் விடத்
தயாராயி க்கிேறன்.	பார்வதிையப்	ேபான்ற	ஓர்	அறிவாளிைய,	உத்தமிைய,
உைழப்பாளிைய	அ ர்வ	மாகத்தான்	காண	 ம்...''

கண்கைள	 யப ேய	கட் லில்	சாய்ந் 	கிடந்த	பார்வதிக் ச்	ேச பதியின்
வார்த்ைதகள்	ெதளிவாகக்	ேகட்டன.	அவள்	கண்களில்	நீர்	மல்கிய .

“உயி க் 	விைல	கிைடயா .	பார்வதியின்	உயிர்	விைல	மதிப்பற்ற 	என்ற
வார்த்ைதகள்,	அவள்	இதயத்ைத	ெநகிழ	ைவத்தன.	அன்ெறா 	நாள்
ெதாழிற்சாைல	தீப்பற்றி	எரிந் விட்டெதன்ற	ெசய்திையக்	ேகட்டேபா 	 ட,	அவர்
பாபரப் டன்	உயிர்ச்ேசதம்	உண்டா?	என் 	ேகட்ட 	அவள்	நிைன க் 	வந்த .
'பணத்ைதக்	காட் ம்	உயிைர	அவர்	எவ்வள 	உயர்வாக	மதிக்கிறார்?’
அவ ைடய	 ரல்	மீண் ம்	ேகட்கேவ	பார்வதி	அவர்	ேபச்ைச	ஆவேலா
கவனித்தாள்.

”காமாட்சி!	இந்தக்	கலியாணத்ைத	 ப்பதில்	நான்	அவசரப்பட் 	விட்டதாக	உன்
நிைனப் 	அல்லவா?'	நான்	அப்ேபா 	ெசான்ன	காரணம்	உனக் 	அவ்வள
தி ப்தி	அளிக்கவில்ைல	என்ப ம்	எனக் த்	ெதரி ம்.	உண்ைமக்	காரணத்ைத
இப்ேபா 	ெசால்கிேறன்,	ேகள்.

நான்	சரஸ்வதிைய	மணக் 	 ன்	ஒ 	நாள்	பார்வதிையப்	ெபண்	பார்க்கப்
ேபாயி ந்ேதன்.	மாமா ம்	மாமி ம்	என்ேனா 	வந்தி ந்தார்கள்.	பார்வதி	அப்ேபா
சாம்பசிவம்	என்ற	ெபரியவர்	ஒ வ ைடய	ஆதரவில்	இ ந் 	வந்தாள்.	நாங்கள்
ேபசிக்	ெகாண் ந்தேபா 	 ளியில்	ப த்தி ந்த	 ழந்ைத	ஒன் 	வீரிட் 	அழத்
ெதாடங்கிய .	பார்வதி	ஓ ச்ெசன் 	அந்தக்	 ழந்ைதைய	எ த் த்	தன்



இ ப்பிேல	ைவத் க்	ெகாண்டாள்.	மாமா க் ம்	மாமிக் ம்	இந்தச்	சம்பந்தத்தில்
அவ்வளவாகத்	தி ப்தி	இல்ைல.	எனேவ,	பின்னால்	ெதரியப்ப த் கிேறாம்'	என்
றிவிட் 	வந் 	விட்டார்கள்.	எனக் ப்	பார்வதிையப்	பி த்தி ந்த	ேபாதி ம்,

அவைனேய	மணந் 	ெகாள்ள	ேவண் ெமன்ற	வி ப்பம்	இ ந்த	ேபாதி ம்,
மாமாவின்	வி ப்பத் க் 	மாறாகப்	ேப ம்	திைலயில்	அப்ேபா 	நான்	இல்ைல.
எனேவ	ெமளன	மாகத்	தி ம்பி	விட்ேடன்.	அப் றம்	தான்	சரஸ்வதிக் ம்	எனக் ம்
தி மணம்	நடந்த .	பின்னர்,	சரஸ்வதியின்	 ல	மாகப்	பார்வதிையப்பற்றிய	
விவரங்கைள ம்	அறிந் 	ெகாண்ேடன்.	அவ ைடய	அன்பி ம்	ஆதரவி ம்
அப்ேபா 	வளர்ந் 	ெகாண் ந்த	 ழந்ைத	ேவ 	யா 	மல்ல.	அவ ைடய
அண்ணன்	மகன்	ராஜாேவதான்	என்பைத ம்	ெதரிந் 	ெகாண்ேடன்.

அன் 	 தல்,	பார்வதியின்	எதிர்கால	வாழ் க் 	இைட 	ெசய் விட்ட	ெப ம்
ற்றம்	என்	உள்ளத்ைத	அரித் 	ெகாண்ேடயி ந்த .	அந்தக்	 ற்றத் க் ப்

பிராயச்	சித்தமாக	ஏேத ம்	ஒ வைகயில்,	என்றாவ 	ஒ நாள்,	ஏதாவ
ஒன்ைறச்	ெசய் விட	ேவண் ெமனச்	சந்தர்ப்பத்ைத
எதிர்பார்த் க்ெகாண் ந்ேதன்.	அந்தச்	சந்தர்ப்பத்ைத	ஆண்டவன்	எனக்
இப்ேபா தான்	ஏற்ப த்திக்	ெகா த்தார்.	பாரதிைய	ராஜா க் த்	தி மணம்
ெசய் 	ைவக்க	ேவண் ம்	என்ற	எண்ணத்ைத	அவள்	ெவளியிட்ட	ேபா 	நான்
சற் ம்	ேயாசிக்காமல்,	தயங்காமல்,	தாமதிக்காமல்	சட்ெடன	'ஆகட் ம்'	என்
பதில்	 றியதற் 	இ ேவ	காரணம்.''

ேச பதி	ேபச்ைச	 த்தார்.	இவ்வளைவ ம்	ேகட் க்	ெகாண் ந்த	பார்வதி,
'ஓேகா,	ெபண்	பார்க்க	வந்த	விஷயத்ைத	இவர்	இன்ன ம்	ஞாபகம்	ைவத் க்
ெகாண் க்-கிறாரா?	மறந் விட்டார்	என்றல்லவா	எண்ணிக்	ெகாண் ந்ேதன்?'
என் 	தனக் ள்	வியந் 	ெகாண்டாள்.

"நான்	வ கிேறன்	காமாட்சி!	ேநரமாகிற ....	பாரதிைய	எங்ேக	காேணாம்?”
ேச பதி	விசாரித்தப ேய	 றப்பட்டார்.

”அவ ம்	ஞான ம்	கீேழ	ப த்தி க்கிறார்கள்	அண்ணா	!	ராஜா	ெவளிேய
ேபாயி க்கிறான்.	அவ ைடய	நண்பர்	கெளல்லாம்	ேசர்ந் 	ெகாண் 	அவ க்
' 	பார்ட் '	ைவத்தி க்கிறார்களாம்...''

"அப்ப யா?	ேச பதி	கீேழ	இறங்கிப்	ேபாய்	விட்டார்.

ேகாைட	வி ைற	தீர	இன் ம்	ஏெழட் 	நாட்கேள	இ ந்தன.	சாரதாமணிக்
கல் ரி	அ த்த	திங்களன் 	மீண் ம்	திறக்கப்பட் வி ம்.	பார்வதிக் க்



கல் ரிையப்	பற்றிய	கவைல	வந் விட்ட .	விைளயாட் ப்	ேபால்	 ன்
மாதங்கள்	ஓ 	மைறந் விட்டன.	இந்த	இைடக்காலத்தில்	எத்தைன	மா தல்கள்!

தான்	 ரண	 ணமைடந் ,	ம ப ம்	கல் ரிக் ச்	ெசல் ம்	நாைள	அவள்
கற்பைன	ெசய் 	பார்த் க்ெகாண்	டாள்,	அந்த	நிைனப்பில்	அவள்	உடெலங் ம்	ஓர்
இன்பம்	பரவிய .	 ன் 	மாத	இைடேவைள	மிகக்	 கிய	காலம்	தான்.	அதி ம்
இரண் 	மாதங்கள்	வி ைறயில்	கழிந் 	விட்டன.	ஆனா ம்	அ ேவ	அவ க்
ன் 	 கங்களாகத்	ேதான்றி,	மீண் ம்	கல் ரிையக்	காண்ேபாமா	என்ற	ஏக்கேம

பிறந் விட்ட .	இதற் 	 ன்	அவள்	கல் ரிக் ச்	ெசல்லாமல்	வீட் ல்	தங்கிய
நாேள	கிைடயா .	கல் ரிக் ப்	ேபாய்	ஒ 	 ைற	அைதக்	கண்ணால்
பார்த் விட் 	வர	ேவண் ம்	என் ம்	ேபராவல்	அவள்	உள்ளத்ைத	உந்திய .

”மணி	என்ன	இ க் ம்?	என் 	அவள்	ேயாசித்த	ேபாேத,	கீேழ	 ன்	வாசல்
ஹாலில்	மாட்டப்பட் ந்த	பிெரஞ் 	நாட் க்	ெக யாரம்	மணி	பத்தைர	என்பைதக்

ைமயாக	ஒலித் 	அறிவித்த .

அப்ேபாேத	ராஜா	ஸ் ட்டரில்	வ ம்	ஒலி ம்	ேகட்ட .	அவன்	வந்த ம்	வராத ம்
ேவகமாக	மா க் 	ஏறி	வந் ,	''அத்ைத	எடம் 	எப்ப 	இ க்கிற ?”	என்
பரிேவா 	விசாரித்தான்.

''நான்	அதிக	நாள்	பிைழத்தி ப்ேபன்	என்ற	நம்பிக்ைக	எனக் ப்	ேபாய்விட்ட
ராஜா!''	என் 	பார்வதி	 றிய ம்	ராஜா	 க்கம்	ெதாண்ைடைய	அைடக்க
அப்ப ெயல்லாம்	ெசால்லாதீங்க	அத்ைத!	நீங்கள்	ெசளக்கியமாகப்	பிைழத்
எ ந் 	பைழயப 	'ஜம்'	ெமன் 	காேலஜுக் ப்	ேபாகப்	ேபாறீங்க.	நான்	உங்கைளக்
காரில்	ெகாண் விடப்	ேபாேறன்,	இ 	நிச்சயம்''	என்றான்.

''ம்...	என்னேவா	பார்க்கலாம்''	எனக்	 றிய	பார்வதி	சற் 	ேநரம்	ெமளனமாக
இ ந் விட் 	'ராஜா'	என் 	அைழத்தாள்.

"என்ன	அத்ைத	!”

"எனக் க்	கல் ரிையப்	பார்க்க	ேவண் ம்	ேபால்	ஆைசயாயி க்கிற .
தய ெசய் 	என்ைனக்	காரில்	அைழத்	 க்ெகாண்	ேபாகிறாயா?''

''என்ன	அத்ைத	இ !	மணி	பதிெனான் 	அ க்கப்	ேபாகிற .	இராத்திரி	ேவைள.
உங்க	உடம் 	இ க்கிற	நிைலயிேல	ெவளியிேல	ேபாவதா?''



”தடங்கல்	ெசால்லாேத	ராஜா!	நான்	இப்ேபாேத	ேபாய்ப்	பார்க்க	ேவண் ம்	நீதான்
உதவி	ெசய்யேவண் ம்.	உன்	ேதாைளப்	பற்றிக்ெகாண் 	நான்	ெம வாகக்	கீேழ
இறங்கி	வந் 	வி கிேறன்...''

''அத்ைத	எனக் ப்	பயமாயி க்கிற .	ேச பதிக் த்	ெதரிந்தால்	என்ைனக்
ேகாபித் க்	ெகாள் வார்.	நான்	வர	மாட்ேடன்...”

"நீ	வரமாட்டாயா	ராஜா?	கண் ப்பாய்க்	ேகட்கிேறன்.	ஒேர	வார்த்ைததான்;	ெசால்லி
வி .	 யாதா?''

ராஜா க் 	ஒன் ம்	 ரியவில்ைல.	தயங்கினான்,	கைடசியில்	அத்ைதயின்
ேபச்ைசத்	தட்ட	 யாமல்	"சரி	அத்ைத	 றப்ப ங்க...''	என்றான்.

அ த்த	கணேம	பார்வதி	கட் ைல	விட் 	ெம வாக	எ ந்தாள்.	ஞானத்ைதத்
தவிர,	வீட் ல்	எல்ேலா ேம	அயர்ந் 	 ங்கிக்	ெகாண் ந்தனர்.

பார்வதி	ஞானத்ைத	அைழத் ,	''கல் ரிக் ப்	ேபாய்	விட் 	அைர	மணியில்
தி ம்பி	வந் 	வி கிேறன்.	வீட்ைடப்	பார்த் க்ெகாள்''	என் 	 றப்பட்டாள்.

ஞானம்	த க்கவில்ைல.	ெவளியில்	 றப்ப ம்ேபா 	தைடயாக	எ ம்	ெசால்ல
வி ம்பாததால்	ெமளனமாகத்	தைல	யைசப்பைதத்	தவிர,	அவளால்	ேவ 	ஒன் ம்
ெசய்ய	 ய	வில்ைல.
----------		
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ராஜா	அத்ைதையத்	தாங்கி	அைணத் க்	கீேழ	ெகாண் 	ேபாய்	விட்டான்.
பார்வதிக் 	 ச் த்	திணறிய .	எப்ப ேயா	காரில்	ஏறிப்	பின்	சீட் ல்
சாய்ந் ெகாண்டாள்.

வாசல்	ேகட்ைடத்	தாண் யேபா 	ெசவிட் ப்	ெப மாள்	ஒ 	 ைலயில்	 ண்
ப த் க்	கிடப்ப 	கார்	ெவளிச்சத்தில்	பளிச்ெசனத்	ெதரிந்த .

”'அத்ைத!	இவ க் 	உன்ைனப்	பார்க்க	ேவண் மாம்.	மா க் 	ஏறி	வர
யவில்ைலயாம்.	அம்மா க் 	உடம் 	ஏப்ப 	இ க்கிற ?'	என் 	என்ைனத்

தின ம்	ேகட் க்	ெகாண் க்கிறான்...''

"நீ	என்ன	ெசான்னாய்?''

”இப்ேபா 	பரவாயில்ைல'	என் 	அவனிடம்	ெசால்லி	விட்ேடன்.	இல்ைலெயன்றால்
அவன்	இ க்கிற	நிைலயில்	மா ப்	ப ேயறி	வந் 	எங்காவ 	வி ந் 	ைவப்பாேன!''
என்றான்	ராஜா.

”பாவம்,	நன்றியின்	சின்னம்	இவன்!''	என் 	இரக்கப்	பட்டாள்	பார்வதி.

கார்,	கல் ரிக்	காம்ப ண்ட்	ேகட்ைட	ெந ங்கிய	ேபா 	பார்வதி	 ற் ற் ம்
பார்த்தாள்.	மிஸஸ்	அகாதா	ஒற்ைறக்	காைல	விந்தி	விந்தி	நடந் 	வ வ
ேபால ம்	பார்வதிையக்	கண்ட ம்	வல 	ைகைய	உயர்த்தி,	ஹல்ேலா	 ட்மார்னிங்
என் 	 வ 	ேபால ம்	ஒ 	பிரைம	ேதான்றிய 	அவ க் .	மிஸஸ்	அகாதா	--
பாவம்	மிக	நல்லவள்;	கடைம	தவறாதவள்''	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்டாள்.

அ த்த	நிமிஷம்	கார்	பார்வதியின்	ஆபீஸ்	அைறக் 	 ன்னால்	ேபாய்	நின்ற .	ஓ
வந் 	கதைவத்	திறப்பதற் 	அங்ேக	அட்ெடண்டர்	ரங்கசாமி	இல்ைல.	ஆனா ம்
அந்தக்	காட்சிையத்	தன்	கற்பைனயால்	கண் 	மகிழ்ந் 	ெகாண்டாள்	பார்வதி.

'ராஜா!	என்ைனக்	ெகாண் 	ேபாய்	என்	அைறயில்	வி !”



ராஜா	அவைளத்	 க்கிக்ெகாண் 	ேபாய்	ெம வாக	நாற்காலியில்	உட்கார
ைவத் விட்டான்.

இழந்தெதல்லாம்	தி ம்பி	வந் விட்ட 	ேபான்ற	ஒ 	ெப மிதம்	ஏற்பட்ட
அவ க் .	ஆைசேயா 	ெடலிேபாைனத்	ெதாட் ப்	பார்த்தாள்.	அைதத்	தன்
ைகயால்	எ த் ப்	ேபசி	எத்தைன	நாளாயிற் !	அதன்மீ 	 தி	ப ந்
கிடப்பைதக்	கண் 	தாேன	அைதத்	 ைடக்கப்	ேபானாள்.	இதற் ள்	ராஜா
டஸ்ட்டைர	எ த் 	வந் 	அைதத்	 ைடத் விட்டான்.

பார்வதி	ேமைஜ	மீதி ந்த	காலிங்	ெபல்ைலத்	தட் 	விட் 	அதன்	ஒலிையக்	ேகட் ச்
சி 	 ழந்ைத	ேபால்	சிரித் க்	ெகாண்டாள்.	பின்னர்,	அைற	 வைத ம்
ஒ ைற	கண்ேணாட்டமிட் 	அ பவித் விட் ,	”ராஜா!	 திய	ஹாஸ்டல்
மண்டபத் க் ப்	ேபாகலாம்	வா”	என் 	 றியவள்	அவன்	ேதாைளப்
பற்றிக்ெகாண்டாள்.

ராஜா	அத்ைதைய	ஹா க் த்	 க்கிச்	ெசன்றான்.

ெபான்	விழாவன் 	அந்த	ஹாலில்	ேச பதி	ேபசிய	ேபச் ,	தன் ைடய
ெசாற்ெபாழி ,	அவ க் ப்	பக்கத் 	வீட் ல்	தான்	அமர்ந்தி ந்த ,	 க் க்
கண்ணா ைய	அவர்	மறந் 	ெசன்ற ,	அைத	விமான	 டத்தில்	ெகாண்
ேபாய்க்	ெகா த்த 	எல்லாம்	கண் ன்	ஒவ்ெவான்றாகத்	ெதரிந்தன.	அவள்
கண்கைள	நீர்	மைறத்த .	கைடசியாக	அந்த	இடத்ைதவிட் 	எ ந்
கல் ரியின்	ஒவ்ெவா 	 ைலக் ம்	ெசன் 	அங் ள்ள	ஜடப்	ெபா ள்கள்
ஒவ்ெவான்	 ட ம்	மானசீகமாக	உைரயா விட் 	மனத்தி ப்திேயா
மகிழ்ச்சிேயா 	காரில்	ஏறி	உட்கார்ந் 	ெகாண்டாள்.

வாசலில்	இ ந்த	ேவப்பங்கன் 	அவள்	பார்ைவயில்	வி ந்த .	''ராஜா!	காைரக்
ெகாஞ்சம்	நி த் "	என் 	 றி	அந்தச்	ெச ையச்	சற் 	ேநரம்
பார்த் க்ெகாண் ந்	தாள்.

”நான்	ைவத்த	கன் .	இப்ேபா 	எவ்வள 	ெபரிதாக	வளர்ந் 	விட்ட !	இதற்
யாராவ 	தண்ணீர்	ஊற் கிறார்கேளா	இல்ைலேயா?''	என் 	தனக் ள்ளாகேவ
ெசால்லிக்	ெகாண்டவள்,	"ம்...	 றப்ப 	ேபாகலாம்''	என்றாள்.

கார்	வீட்ைட	அைடந்த .	ராஜா க் 	ஒேர	திகில்	அத்ைதைய	நல்லப 	ெகாண்
ேசர்த் விட்டான்.	ேமேல	ெகாண் ேபாய்க்	கட் லி ம்	ப க்க	ைவத்தாகி	விட்ட .
அப் றம்	தான்	அவ க் 	 ச் 	வந்த .



ஞானத்ைத	ஹார்லிக்ஸ்	ெகாண் வரச்	ெசால்லி	அத்ைதயின்	கைளப் த்	தீரக்
க்கச்	ெசான்னான்.	அவளால்	ஒ 	வாய்க் 	ேமல்	அ ந்த	 யவில்ைல.

அன்றிரெவல்லாம்	அவள்	ேவப்பங்கன் ...	அகாதா!...''	என் 	ஏேதாேதா	வாய்
பிதற்றிக்ெகாண் ந்தாள்.

காைலயில்	ெபா 	வி ந்தேபா 	அவள்	ேபசக் டச்	சக்தியற்றவளாய்ப்	ப த் க்
கிடந்தாள்.

நல்ல	ேவைளயாக	அன் 	அகாதாேவ	அவைளப்	பார்க்க	வந் விட்டாள்.
வி ைறையக்	கழிக்க	பங்க க் ப்	ேபாயி ந்தவ க் ப்	பிரின்ஸிபாைலப்
பார்க்கேவண் ம்	ேபால்	ேதான்றேவ,	ஒ 	வாரம்	 ன்னதாகேவ	தி ம்பி
வந் விட்டாள்.

”அத்ைத!	அகாதா	வந்தி க்கிறார்''	என் 	ராஜா	 ய ம்,	பார்வதி	கண்
விழித் ப்	பார்த்தாள்.	அகாதாைவக்	ைக	ஜாைட	காட் 	அ கில்	அைழத் 	அமரச்
ெசான்னாள்.	அகாதா க் 	உணர்ச்சி	ெபாங்கித்	 க்கம்	ெநஞ்ைச	அைடத்த .

''அகாதா!	ேநற்ெறல்லாம்	உன்	ஞாபகமாகேவ	இ ந்ேதன்,	நீேய	வந் விட்டாய்!
கல் ரிைய	நீ	தான்	கவனித்	 க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.''	பார்வதியால்
அவ்வள தான்	ேபச ந்த .	 ச் 	 ட் த்	திணறேவ	கண்கைள	 க்
ெகாண்டாள்.

”ெரஸ்ட்	எ த் க்	ெகாள்ளட் ம்;	அவைர	யா ம்	ெதாந்தர 	பண்ண	ேவண்டாம்''
என் 	 றிவிட் ,	அகாதா	விைட	ெபற் க்ெகாண்டாள்.

அன் 	மாைல	ேச பதி	வந்தேபா 	மணி	 ன் 	இ க் ம்.

கீேழ	அவர்	ராஜா டன்	ேபசிக்	ெகாண் ப்பைதக்	ேகட் 	பார்வதி	எ ந்
உட்கார்ந் 	ெகாண்டாள்,	அவ க் 	அவைரக்	காணேவண் ம்	ேபாலி ந்த .
ெம வாகக்	கட் ைல	விட் 	இறங்கி	அைறக் 	ெவளிேய	வந் 	நின்றாள்.

''அத்ைத..	அத்ைத	!	எ க்காக	எ ந் 	வந்தீங்க?''	என் 	 வியப ேய	ராஜா
அவைளத்	தாங்கிக்ெகாள்ள	ஓ 	வந்தான்.

''ராஜா!	என்ைனக்	கீேழ	ப க்க	ைவ.	எனக் 	ஏேதா	மாதிரி	இ க்கிற .	ெநஞ்ைச
வலிக்கிற .	அவர்	வந்தி க்கிறாரா?	இவ்வள தான்	அவளால்	ேபச	 ந்த .



ேச பதி	அவள்	எதிரில்	வந் 	நின்றேபா 	பார்வதி	அவ டன்	ஏேதா	ேபச
யன்றாள்.	ஆனால்	 யவில்ைல,	அவள்	கண்கள்	அவைரேய	பார்த் க்

ெகாண் ந்தன.	”எனக் 	ஒ 	 ைற மில்ைல.	தங்க டன்	 ரணமாக
வாழ்ந் விட்ட	நம்மதி டன்	நான்	ேபாகிேறன்''	அந்தப்	பார்ைவயின்	ெபா ள்
இ வாகத்தான்	இ க்க	ேவண் ம்.

அவ்வள தான்,	அ த்த	சில	மணி	ேநரத் க் ள்,	பார்வதியின்	கைத	 ந்
விட்ட .

”அத்ைத!”	வீரிட் 	அலறிவிட்டான்	ராஜா.	ஊேர	பார்வதியின்	இல்லத்தில்	 த்
தைல	 னிந் 	நின்ற .

'பார்வதியின்	உயிர்	விைல	மதிப்பற்ற .	அதற்காக	நான்	எைத ம்	இழக்கத்	தயார்'
என் 	 றிய	ேச பதி	பச்ைசக்	 ழந்ைத	ேபால்	ஒ 	 ைலயில்	வி ம்பிக்
ெகாண் ந்தார்.

கண் க் 	லட்சணமாகக்	காட்சி	அளிப்பைதத்	தவிர,	விசிறி	வாைழயினால்
யா க் ம்	எவ்விதப்	பய ம்	கிைடயா .	பார்வதியின்	வாழ் ம்
அத்தைகய தான்.	அவள்	கைடசிவைர	கன்னியாகேவ,	கண் க் 	லட்சணமான
காட்சிப்	ெபா ளாகேவ	வாழ்ந் விட் ப்	ேபாய்	விட்டாள்.	அவ ைடய	ெசாந்த
வாழ்க்ைக	விசிறி	வாைழையப்ேபால்,	காட் ல்	காய்ந்த	நிலைவப்ேபால்,	பயனற்ற
ஒ 	வாழ்க்ைக	யாக	 ந் விட்ட .

சாரதாமணிக்	கல் ரி,	வி ைற	 ந் 	திறக்கப்	பட்ட ம்,	மாணவிக ம்
ஆசிரிையக ம்	பிரார்த்தைன	மண்டபத்தில்	 	நின்றார்கள்.	பார்வதியின்
ஆத்மா	சாந்திக்	காக	அவர்கள்	இரண் 	நிமிட	ேநரம்	ெமௗன	அஞ்சலி
ெச த்திவிட் க்	கைலந்தனர்.	சில	தினங்க க்ெகல்லாம்	கஸ் ரி	பிரார்த்தைன
மண்டபத் க்	ெகதிரில்	பார்வதி	 ளசிச்	ெச யாக	வந் 	வளர்ந்
ெகாண் ந்தாள்.

ேச பதியின்	இல்லத்தில்	 ன்	வாசல்	 டத்தில்	பார்வதியின்	படம்	மாட்டப்
பட் ந்த .	அதன்	 ன்னால்	ைககட் 	நின் 	ெகாண் ந்தார்	அவர்.	அந்த
இடத்தில்	தான்	பார்வதி	 ஷன்	ெசால்லிக்	ெகா ப்ப 	வழக்கம்.

ஆம்;	அவர்	கரத்தால்	தீண் ய	சரஸ்வதியின்	படம்	ேச பதியின்	ஆபீஸ்	அைறைய
அலங்கரித்த .	க த்தால்	தீண் ய	பார்வதியின்	படம்	 ன்	வாசல்	மாைல
அலங்கரித்த .
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''ஒ 	கைத	ெசால்கிேறன்,	ேகட்கிறீர்களா?	உற்சாகமாகப்	ேபச்ைசத்	ெதாடங்கினார்
நண்பர்.

"ெசால் ங்கள்	”	என் 	நா ம்	ஆர்வத் டன்	கைத	ேகட்கத்	தயாராேனன்.

''நான்	 றப்ேபாவ 	ஒ 	 ைமயான	காதல்	நவீனம்.	மற்றக்	காதல்	கைதகேளா
இைத	ஒப்பிட	 யா .	இ 	ஒ 	தனித்தன்ைம	வாய்ந்த	கைத.	இதில்	வ ம்
கதாநாயகிக் க்	கிட்டத்தட்ட	நாற்பத்ெதட் 	வயதாகிற .	கதாநாயக க்
அவைளக்	காட் ம்	ஏெழட் 	வய 	 ட	இ க் ம்.	ஒ வைர	ஒ வர்
அந்தரங்கமாக	ேநசிக்கிறார்கள்.	அதன்	விைளவாக	மனப்	ேபாராட்டங்க க் ம்
ெகாந்தளிப் க க் ம்	ஆளாகிறார்கள்.	இ தியில்	கதாநாயகி	இறந்
வி கிறாள்.	அவர்களிைடேய	ேதான் ம்	உணர் ,	அைதக்	காதல்	என்ேற	 றலாம்
-	அமரத் வம்	ெபற் 	வி கிற .	இ தான்	கைத.	எப்ப 	இ க்கிற ?”	என்
ேகட்டார்.

மிகச்	சிறந்த	கைத	என் 	பதில்	 றிவிட் க்	கைதையப்பற்றிய	சிந்தைனயில்
ழ்கி	விட்ேடன்	நான்.

கைத	ெசான்ன 	யார்	ெதரி மா	?

கல் ரியில்	ப க் ம்	மாணவ	மாணவிகைளக்	கதாபாத்	திரங்களாகக்	ெகாண்
ெதாடர்கைதகள்	எ வதில்	வல்லைம ம்	 க ம்	ெபற் ள்ள	’ேசவற்ெகா ேயான்'
தான்,	காத க் ரிய	வயைதக்	கடந் விட்ட	கதாபாத்திரங்கைள
ைவத் க்ெகாண் 	இவர்	கைத	எ த	 ற்ப வாேனன்?	சந்ேதகம்	ஏற்பட்ட .
ஆயி ம்	அைத	உடேனேய	ெசால்லவிட	வி ப்பமின்றி,	மிக	உயர்ந்த	கைத
எ வதற் 	மி ந்த	ஆற்ற ம்	அ பவ ம்	ேவண் ம்''	என்ேறன்.

இந்தக்	கைதைய	நான்	எ வதாக	உத்ேதசமில்ைல.	அதற் 	ேவண் ய
அ பவேமா	ஆற்றேலா	என்னிடம்	இ ப்பதாக ம்	நான்	எண்ணவில்ைல.	இக்
கைதையத்	தாங்கேளா	அல்ல 	ெஜயகாந்தேனாதான்	எ த	ேவண் ம்,	என்
மிக ம்	தன்னடக்கத்ேதா 	 றினார்	அவர்.

கைத ம்,	அதன்	 ைம ம்	எனக் 	ெவ வாகப்	பி த்தி ந்தன.	அந்தக்	கவர்ச்சி



காரணமாக	நாேன	கைதைய	எ வதாகக்	 றிேனன்.

ஆயி ம்	”இைத	ெவற்றிகரமாக	எ தி	 க் ம்	ஆற்றல்	எனக் 	உண்டா?	என்
திறைமயில்	ேசவற்ெகா ேயான்	ைவத் ள்ள	நம்பிக்ைகையக்	காப்பாற்ற	 மா?”
என்ற	பயம்	இ க்கத்தான்	ெசய்த .

கைதையக்	 ட் ச் வராக்கி	என்	ெபயைரக்	ெக த் க்	ெகாள்வ டன்	அவர்
ெபயைர ம்	ெக த் 	வி ேவாேமா	என்ற	அச்ச ம்	இ ந்த .

மீண் ம்	மீண் ம்	அந்தக்	கைதைய	அவர்	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	இ ந்தார்.
ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	 ப் க்	க த் க ம்	கற்பைனக ம்	வந் ெகாண்ேட
இ ந்தன.	 	உ வம்	ெபறாமலி ந்த	கைத,ெசால்லச்	ெசால்ல,	 ைம
ெபற்ற .	எ திவிடலாம்	என்ற	 ணி ம்	நம்பிக்ைக ம்	ஏற்பட்ட	ேபாதி ம்	 டேவ
இன்ெனா ,சந்ேதக ம்	ேதான்றிய .	அப்ேபா தான்	வாஷிங்டனில்	தி மணம்
என் ம்	நைகச் ைவத்	ெதாடைர	எ தி	 த்தி ந்ேதன்.	ஆதலால்	இந்தக்
கைத ம்	அம்மாதிரி	நைகச்	 ைவ	ெபா ந்தியதா	இ க் ம்	என் 	வாசகர்கள்
எதிர்	பார்க்கக்	 மல்லவா?	எனேவதான்	 ன்ெனச்சரிக்ைக	ேயா
ன் ைரயில்	இ 	ஒ 	 ைமயான	காதல்	நவீனம்.	இந்தக்	கைதையப்	ப க் ம்

வாசகர்களில்	யாராவ 	ஒ 	ெசாட் க்	கண்ணீர்	வி வார்களானால்,	அைதேய
இந்தக்	கைதயின்	ெவற்றியாகக்	ெகாள்ேவன்	?	என் 	 றிப்பிட் ந்ேதன்.
அத் டன்	 ைரயில்	ேநயர்க க்காக	ஒ 	 க்கிய	விஷயம்
காத்தி ப்பதாக ம்	ெசால்லியி ந்ேதன்.

இப்ேபா ,	இந்த	இத டன்,	கைத	 ற் ப்	ெப கிற .	இ பத் 	 ன்
இதழ்களாக	இைதத்	ெதாடர்ந் 	ப த் 	வந்த	வாசகர்கள்	அைனவ க் ம்
தலில்	என்	நன்றிையத்	ெதரிவித் க்	ெகாள்கிேறன்.	பல	வாசகர்கள்	கைதையப்

பாராட் க்	க தங்கள்	எ தியி ப்ப டன்	பல	இடங்களில்	உணர்ச்சி	வசமாகிக்
கண்ணீர்	ெப க்கியதாக ம்	 றிப்பிட் ள்ளார்கள்.	கைதயின்	ெவற்றிக்
யாராவ 	ஒ 	வாசகர்	ஒ 	ெசாட் க்	கண்ணீர்	ெப க்கினாேல	ேபா ம்	என்
எண்ணிக்ெகாண் ந்த	எனக் 	இப்ேபா 	ஒ 	 டம்	கண்ணீர்	கிைடத் விட்ட .
அ 	ேபா ம்!

இந்த	அ ைமயான	கைதைய ம்	இதில்	அடங்கி ள்ள	பல	உயர்ந்த
க த் கைள ம்	எனக் த்	தந் 	உதவிய	தி 	ேசவற்ெகா ேயான்	அவர்க க்
நன்றி	ெச த் வ டன்,	இந்தக்	கைதயின்	 லமாக	எனக் க்	கிைடத் ள்ள
கைழெயல்லாம்	அவரிடேம	ேசர்த் 	வி கிேறன்.	கைடசியாக	ஒ 	வார்த்ைத.
இந்தக்	கைத	எந்தத்	தனிப்	பட்டவர்களின்	வாழ்க்ைகைய ம்	ஆதாரமாகக்



ெகாண் 	எ தப்பட்டதல்ல.	

வணக்கம்.
-	சாவி
--------------	
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வாஷிங்டனில்	தி மணம் விசிறி	வாைழ

வழிப்ேபாக்கன் வடம்	பி க்க	வாங்க,	ஜப்பா க்

ேவதவித் . ேகரக்டர்	பைழய	கணக்

இங்ேக
ேபாயி க்கிறீர்களா? ஊரார்	தி க் றள்	கைதகள்

ேகாமகனின்	காதல் தாய்லாந்

உலகம்	 ற்றிய	 வர் என் ைர	(கைலஞரின்
ன் ைர டன்)

சாவியின்	கட் ைரகள் சாவியின்	நைகச் ைவக்கைதகள்

ஆப்பிள்	பசி நான்	கண்ட	நா 	நா கள்

நவகாளி	யாத்திைர சிவகாமியின்	ெசல்வன்

சாவி	பப்ளிேகஷன்ஸ்
8-A,	7வ 	பிரதான	சாைல	அட	ராஜா	அண்ணாமைல ரம்,	ெசன்ைன-28
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